Відповідальне батьківство: договір між батьками щодо здійснення
батьківських прав, сплату аліментів на дитину в нотаріальній практиці
У рамках кампанії Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»
столична юстиція консультує щодо захисту прав дітей.
Українським законодавством передбачено два способи стягнення аліментів
на дітей: на підставі угоди про сплату аліментів (договір по утриманню дітей),
або на підставі рішення суду.
Батьки дитини мають право укласти між собою договір про сплату аліментів
на дитину, який укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному
посвідченню. Сторонами аліментного договору виступають батьки дитини,
причому незалежно від того, перебувають вони у шлюбі між собою чи ні.
Умови договору про сплату аліментів на дитину мають визначати розмір,
строки, а також порядок виплати та підстави цільового використання аліментів і
не можуть порушувати права дитини, які встановлені Сімейним кодексом
України.
При посвідченні договору про сплату аліментів на дитину нотаріусом
роз'яснюється зміст частини другої статті 189 Сімейного кодексу України (далі СКУ) з одночасним зазначенням про це у тексті договору у частині можливості
стягнення аліментів у безспірному порядку на підставі виконавчого напису у разі
невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором.
Необхідною умовою договору є визначення місця проживання дитини, яке
співпадає з місцем проживання одного з батьків. Саме цей з батьків є
аліментоотримувачем та власником аліментів (частина перша статті 179 СКУ).
Така позиція відповідає загальній концепції СКУ, згідно якої вирішення усіх
істотних питань з приводу виховання дитини (стаття 157 СКУ) та права власності
на аліменти (стаття 179 СКУ) залежить від спільного або роздільного проживання
батька та дитини.
Договором може бути встановлений регламент зустрічей з дитиною тим з
батьків, який не проживає постійно разом з дитиною, та інших родичів (дідуся,
бабусі, братів, сестер тощо). Важливо максимально чітко зафіксувати в договорі
порядок побачень з дитиною, можливість спільного відпочинку, проведення
вихідних та святкових днів, канікул, відвідування інших родичів, а також форми
та засоби фіксації порушень цього порядку і можливість застосування санкцій за
такі порушення.
Розмір аліментів визначається за згодою сторін. При встановленні розміру
аліментів на утримання дитини діє те саме обмеження, що і стосовно умов їх
надання. Розмір аліментів може бути набагато вищим за той, на який одержувач
аліментів міг би претендувати згідно із законом. Проте можливість щодо їх
зменшення обмежена, оскільки існує правило СКУ про те, що умови договору не
можуть порушувати права дитини, встановлені законодавством. Тобто у будьякому випадку розмір аліментів за договором повинен відповідати вимогам статті
182 СКУ, відповідно до якої мінімальний розмір аліментів на одну дитину не
може бути меншим, ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку. При недотриманні цього обмеження, передбаченого законодавством,
договір про сплату аліментів може бути визнано недійсним у судовому порядку.

При виплаті аліментів у твердій грошовій сумі в умовах високої інфляції
неминуче постає питання про їх індексацію, тому сторони мають передбачити
індексацію аліментів. Проте, якщо угода не містить положень про індексацію,
вона має проводитися в порядку, встановленому статтею 184 СКУ, оскільки за
умов непроведення такої індексації права дитини, встановлені законодавством,
будуть порушені. Дане положення також підкріплюється пункту 16 Постанови
Верховного Суду України, де зазначено, що якщо розмір аліментів визначено у
твердій грошовій сумі, до договору треба включати умови про індексацію, як
вимагає частина друга статті 184 СКУ України.
Нотаріальна форма договору у випадку невиконання однією з сторін
аліментного договору своїх обов'язків надає можливість здійснення примусового
стягнення за таким договором без додаткових процесуальних складнощів.
Нотаріально посвідчений аліментний договір має силу виконавчого листа. Це
означає, що аліментний договір є підставою для стягнення державним
виконавцем коштів на утримання дитини в безспірному порядку.
Однак, навіть за наявності договору про сплату аліментів батьки будуть все
одно зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дитину.
Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору
визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне
значення. Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або
покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.
Зміни та доповнення до аліментного договору вчиняються шляхом укладення
договору про зміни, який також підлягає нотаріальному посвідченню (пункт 7
глави 1 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).
Стороні, що вимагає зміни або припинення договору про сплату аліментів, при
неотриманні згоди іншої сторони надано право звернутися до суду з позовом про
зміну або розірвання договору.
Крім зміни і розірвання договору за наявності передбачених законом
обставин можливе визнання його недійсним. Загальними підставами визнання
недійсним аліментного договору служать підстави, передбачені цивільним
законодавством для визнання недійсним правочину.
Відповідно до статті 192 СКУ України розмір аліментів, визначений за
рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшений
або збільшений за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів
у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення
здоров’я когось із них.

Заборгованість зі сплати аліментів
Захист прав дітей – один із основних напрямків роботи Мін’юсту.
Відповідно до ч. 11 ст. 71 Закону № 1404-VIII, за наявності
заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує сум
відповідних платежів за три місяці, державний виконавець роз'яснює
стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою
(повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що
полягає в ухиленні від сплати аліментів.
Згідно ч.1 ст. 477 Кримінального процесуального кодексу України,
ухилення від сплати аліментів на утримання дітей без обтяжуючих обставин
віднесено до кримінального провадження у формі приватного
обвинувачення, а отже, вказане провадження може бути розпочате слідчим,
прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних
правопорушень, тобто, у даному випадку такою особою виступає стягував.
У випадку наявності вказаної заборгованості, державний виконавець
повинен вжити наступні заходи:
-здійснювати перевірку майнового стану боржника, отримання ним
доходів, у строки визначені ст. 48 Закону № 1404-VIII, у тому числі в
обов'язковому порядку щодо перебування боржника на обліку в Центрі
зайнятості та отримання ним грошової допомоги по безробіттю, а також
здійснювати інші заходи, передбачені чинним законодавством, з метою
встановлення відомостей, які засвідчують спосіб життя боржника в період
виникнення заборгованості зі сплати аліментів, та злісність ухилення від
сплати аліментів;
-належним чином повідомляти боржника про наявність відповідної
заборгованості зі сплати аліментів та попереджувати, що ухилення від
сплати аліментів на утримання дитини передбачена кримінальна
відповідальність, визначена ст. 164 Кримінального кодексу України, про що
мати відповідне підтвердження в матеріалах виконавчого провадження;
-про роз'яснення стягувану права на звернення до органів досудового
розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне
правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів,
зазначити, що в матеріалах виконавчого провадження містяться усі
необхідні документи на підтвердження факту злісності такого ухилення
(наприклад, довідка від органів державної фіскальної служби щодо
відсутності доходів, довідка про відсутність перебування боржника на
обліку в Центрі зайнятості, квитанція про часткову сплату аліментів тощо).
Таким чином, з огляду на викладене, за наявності заборгованості зі
сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних
платежів за три місяці, державний виконавець повинен належним чином
повідомити боржника про наявність відповідної заборгованості зі сплати
аліментів, забезпечити наявність в матеріалах виконавчого провадження

усіх необхідних документів на підтвердження факту злісності такого
ухилення, а також повинен роз'яснити право стягувача на звернення до
органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене
кримінальне правопорушення боржником.

Об'єкти інтелектуальної власності.
Особливості та порядок спадкування прав
інтелектуальної власності.
Для того, щоб визначити особливості та порядок спадкування прав
інтелектуальної власності, необхідно спочатку зрозуміти, що ж таке право
інтелектуальної власності.
Отже, згідно Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) право
інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної,
творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності,
визначений ЦК України та іншими нормами законодавства України.
Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права
інтелектуальної власності та/або майнові права інтелектуальної власності,
зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності
визначається ЦК України та та іншими нормами законодавства України.
Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути
позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні,
крім випадків, передбачених законом.
Результати інтелектуальної діяльності становлять інтелектуальну
власність, яка охороняються законом та підлягає спадкуванню.
Створюються такі об'єкти в результаті наукових, технічних і
комп'ютерних розробок, актів і творів мистецтва, культури, реклами тощо.
Ось деякі з них: літературні та художні твори; комп'ютерні програми;
компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі
(програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі,
промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні
(фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг),
географічні зазначення; комерційні таємниці.
Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці)
об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо)
та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права
інтелектуальної власності відповідно до ЦК України, іншого закону чи
договору.
Що стосується спадкування прав інтелектуальної власності, то варто
зазначити, що у спадок передається виключне право на використання,
розповсюдження, імпорт або показ об'єкта.
Не підлягають передачі особисті немайнові права. Тобто, при прийнятті
спадщини особа, яка одержала його, не набуває право використовувати ім'я і
авторство, а лише має можливість захищати їх.
Перш за все необхідно визначити, які права спадкують спадкоємці після
смерті особи, яка протягом свого життя створила, або їй належали певні об’єкти
інтелектуальної вартості.

За загальним правилом процедура спадкування в Україні об’єктів права
інтелектуальної власності ні чим не відрізняється, від спадкування будь-якого
іншого майна, яке належало спадкодавцю. За діючим законодавством у разі
смерті особи, до її спадкоємців переходять всі права та обов’язки, які належали
спадкодавцю, за виключенням тих, які нерозривно з ним пов’язані.
Процес спадкування може відбуватися в загальному порядку – за
законом, або шляхом спадкування за заповітом. Для вступу у спадок
спадкоємцям необхідно прийняти спадщину, а також оформити право на
спадщину шляхом отримання свідоцтва на права спадщину у нотаріуса.
Розрізняють особисті немайнові та майнові права інтелектуальної
власності. Повторно зазначу, що особисті немайнові права творця не можуть
переходити у спадок, мова може йти лише про спадкування майнових прав
автора.
Згідно діючого законодавства України автором, митцем, творцем
визнається особа, яка створила власний інтелектуальний продукт і яка
зазначена, як автор цього твору. Реєстрація авторства здійснюється творцем на
добровільних засадах. Спадкоємці можуть успадковувати, як вже зазначалося
вище, тільки майнові права автора і тільки ті, які були дійсні на момент смерті
митця, та у разі, якщо вони були зареєстровані за творцем у встановленому
законодавством порядку. Зокрема, право на винагороду за використання
результату творчої діяльності автора, право на оформлення корисної моделі,
винаходу, право на розповсюдження твору, тощо.
Загальна маса успадкованих авторських прав може містити як
безпосередньо авторські права, так і суміжні права. Під суміжними правами
розуміється будь-яке виконання або використання творів, аудіо та відео записів
авторів, програм мовлення, виконавцями, виробниками та організаціями
мовлення, тобто особами, які на законних підставах використовують результати
творчої діяльності митців.
Суміжні права переходять у спадщину на загальних підставах. Кожен
спадкоємець повинен знати, що він має безумовне та беззаперечне право на
кошти в розмірі п’ять відсотків від кожного продажу оригіналу твору від осіб,
які займаються таким продажем (аукціони, магазини, тощо).
За бажанням творців можливо зареєструвати своє право власності.
Функції проведення реєстрації прав на об’єкти творчості в Україні покладені на
Державний департамент інтелектуальної власності при Міністерстві
економічного розвитку та торгівлі.
Після отримання нотаріусом інформації від Державного департаменту
інтелектуальної власності про наявність інформації щодо авторства
спадкодавця, то спадкоємцям видається свідоцтво про право на спадщину, що є
підставою для внесення змін до реєстру Державного департаменту
інтелектуальної власності.
Отже, підсумовуючи вищевикладене, порядок спадкування прав
інтелектуальної власності по процедурі оформлення не надто відрізняється від
звичайного оформлення спадщини.

Також слід зазначити, що спадкування прав інтелектуальної власності
можливе, як по закону так і по заповіту. В разі спадкування прав
інтелектуальної власності, спадкуються лише право власності на об’єкт
творіння і аж ніяк не право бути автором об’єкта творіння.

Державний нотаріус
Другої київської державної
нотаріальної контори

Кучер І.С.

Коли кохання закінчується... Як після розлучення розділити майно?
Коли закохані укладають шлюб, мало хто задумується про негативні наслідки.
Емоції та кохання переповнюють, та й про майнові справи перед шлюбом
говорити якось не прийнято, навіть соромно. Якщо, наприклад, наречена або
наречений починає розмову за шлюбний договір, то особу тут же
звинувачують в меркантильності поглядів, адже кохання на першому місці.
Дівчата зазвичай можуть почути на це: то ти через гроші зі мною? А
нареченого чекає: ми ще не одружились, а ти вже ділиш майно? На цьому, на
жаль, розмова про майнові питання закінчується. Звісно, кожна сім’я бажає
прожити мирно та довго, але ситуації у житті бувають різні. Якщо справа
дійшла до розлучення, не всі звертаються до суду чи адвоката. Коли,
наприклад, немає шлюбного договору, але подружжя досягає діалогу, то
майно розподіляється мирно. Але якщо немає договору, а згоди дійти не
вдалось, то як бути? Кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей
індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності
подружжя. Тож, у випадку розлучення майно може бути поділене у судовому
порядку. Розподіл майна при розлученні – це складний процес, де переважають
негативні емоції і зазвичай він має багато нюансів. В українському
законодавстві всі питання, пов'язані з розділом спільно нажитого майна,
регулюються нормами Сімейного кодексу України. Ним передбачено, що
майно може перебувати у власності однієї особи повністю або декількох осіб
одночасно. Майно подружжя може бути двох видів: особиста приватна
власність і спільна сумісна власність. Відповідно до ст. 57 Сімейного кодексу
України, майном, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:
• майно, набуте нею, ним до шлюбу;
• майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору
дарування або в порядку спадкування;
• майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй,
йому особисто;
• житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації;
• речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть
тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя;
• премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги;
• кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй,
йому належала, а також як відшкодування завданої їй, йому моральної
шкоди;
• страхові суми, одержані нею, ним за обов'язковим особистим
страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням,
якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були
особистою приватною власністю кожного з них.
Якщо у придбання майна вкладені, крім спільних коштів, і кошти, що
належали одному з подружжя, то частка у цьому майні, відповідно до розміру
внеску, є його особистою приватною власністю.

Статтею 60 Сімейного кодексу України визначено поняття спільної сумісної
власності. Спільна сумісна власність – це майно, набуте подружжям за час
шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності
незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання,
ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо)
самостійного заробітку (доходу).
Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального
користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно,
набуте за час шлюбу. Розпоряджання таким майном здійснюється
співвласниками виключно за взаємною згодою.
Статтею 69 Сімейного кодексу України визначено право подружжя на поділ
майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Розподілити спільно нажите майно при розлученні можна двома способами:
договірним і судовим.
Договірний – за документальною згодою. Договір про поділ житлового
будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого
майна дружині, чоловікові зі складу усього майна подружжя має бути
нотаріально посвідчений.
Судовий спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до уваги
інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне
значення.
Для вирішення спору у судовому порядку перше, що потрібно зробити – це
скласти позовну заяву та підготувати пакет документів для суду.
Позовна заява має містити наступні дані:
• найменування судової інстанції;
• анкетні дані заявника та відповідача (ПІБ, адреса, контактні номери
телефонів);
• реєстр майна, що підлягає розподілу;
• ціна позивних вимог (майна);
• докази;
• позовні вимоги;
• дата складання заяви;
• підпис.
Перед подачею позову бажано, щоб сторони ініціювали оцінку оскарженого
майна. Це допоможе розрахувати суму судового збору, а також правильно та
справедливо провести поділ.
Також до позовної заяви необхідно додати:
• свідоцтва про спадщину, приватизацію, договір купівлі-продажу, міни
та іншу документацію, що встановлює право власності;
• квитанції, які свідчать про придбання майна, виписки, чеки, платіжні
документи, розписки;
• реєстраційні документи на об’єкти нерухомості, земельні ділянки,
транспортні засоби;

• документація,

де зазначена оціночна вартість об’єктів (кадастрові
паспорти, довідки БТІ, акти про оцінку).
Обов’язково потрібно пам’ятати, що позовна давність не застосовується до
вимог про поділ спільної сумісної власності подружжя, якщо шлюб між ними
не розірвано.
З позовом такого роду необхідно звертатись до суду за місцем розташування
самого майна або його основної частини. Якщо, наприклад, є три квартири у
трьох різних містах, то позов подаємо за місцем знаходження найбільш
цінного майна. Аналогічно потрібно діяти, коли нерухоме майно знаходиться
у різних районах одного міста. Якщо не дотримуватись цих правил, суд
поверне заяву. Але це не перешкоджає повторному зверненню.
Після розірвання шлюбу у Вас є три роки на подачу позовної заяви.
Позовна давність обчислюється від дня, коли один із співвласників дізнався
або міг дізнатися про порушення свого права власності.
При поділі майна суд враховує, з ким із подружжя залишаються проживати
діти та який розмір аліментів сплачується іншим із подружжя на їхнє
утримання. Оцінивши вказані обставини, зокрема, достатність таких коштів,
суд може збільшити частку одного з подружжя.
Варто пам’ятати, що право власності батьків і дітей ніяк між собою не
пов’язано. За час спільного проживання діти не набувають права власності на
нажите сім’єю майно.
Отже, розлучення – прикрий, болісний, емоційний і спірний процес для
подружжя. Але його можна зробити спокійнішим, якщо подумати про можливі
проблеми з розподілом майна завчасно та , наприклад, укласти договір. Все ж
таки мало хто в Україні звертається за правовими порадами на етапі укладення
шлюбу. Черги на послуги правників зростають тоді, коли родинний затишок
помирає та настає етап розлучення. Всього близько 2% українських пар
укладають шлюбні договори. Оскільки шлюбний контракт головним чином
регулює майнові питання, варто пам'ятати, що за загальними правилами все
майно, яке нажите у шлюбі, вважається власністю пари. Але в контракті можна
прописати майно, на яке не поширюватиметься це правило. Яким би не було
сильним кохання у день весілля, ніхто не застрахований від життєвих змін.
Станіслав Куценко, керівник столичної юстиції

Жінка і декретна відпустка
В Україні піти у декрет має право кожна жінка, починаючи з 30-го тижня
її вагітності. Декретна відпустка є двох видів: відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами та відпустка по догляду за дитиною до 3-х років. І кожну з цих
відпусток потрібно оформлювати окремо.
Декретна відпустка обов’язково зараховується у трудовий стаж, до того ж
за особою, яка йде у декрет, залишається її робоче місце.
Така відпустка надається на основі листа тимчасової непрацездатності,
який видається у жіночій консультації. А оплата проводиться у розмірі 100%
середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Виплати отримують не
тільки ті жінки, які працюють, але й ті, які до моменту виходу у відпустку не
працювали. Єдине, що розмір цих виплат буде менший.
Якщо говорити про тривалість декретної відпустки, то вона може бути
різною залежно від конкретної ситуації. Вагітній жінці, яка офіційно
працевлаштована, надають декретну відпустку в 126 календарних днів (70 днів
до та 56 днів після народження дитини). Якщо до пологів було менше, ніж 70
днів, то різниця переноситься на післяпологовий період. До того ж, якщо в
жінки народжується двоє чи більше дітей або ж виникають післяпологові
ускладнення, то термін декретної відпустки становить 140 календарних днів (70
днів до та 70 днів після пологів).
Вагітні і жінки, які мають дітей до трьох років, захищені також від
всіляких нежіночих обов’язків та авралів на роботі: їх забороняється залучати
до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також
направляти у відрядження.
Якщо вагітні жінки відчувають, що не можуть належним чином
впоратись із своїми трудовими обов’язками, вони можуть звернутись до
роботодавця з проханням перевести їх на легшу роботу. При переведенні
зберігається середній заробіток за попередньою роботою. При цьому необхідно
надати відповідний медичний висновок, який підтверджує вагітність і
неможливість виконання попередньої роботи. До того часу, поки роботодавець
не вирішить питання про надання вагітній іншої роботи, вона повинна бути
звільнена від виконуваної нею роботи і всі пропущені внаслідок цього робочі
дні мають бути оплачені в розмірі середнього заробітку.
Законодавство України гарантує кожній жінці право на відпочинок,
зокрема, до, під час і після пологів, щоб повною мірою відчути радість
материнства. Тому згідно зі ст. 179 Кодексу законів про працю України (далі –
КЗпП) та ст. 18 Закону «Про відпустки» після закінчення відпустки по
вагітності та пологах за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку. Така жінка на період перебування
у декретній відпустці та відпустці по догляду за дитиною набуває статус
«декретниці».
Варто наголосити, що відповідно до ст.179 Кодексу законів про працю та
ст. 18 Закону «Про відпустки» відпустка по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку надається матері, батькові, дідусю або іншим родичам, які
фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку
дитину, та одному з прийомних батьків.

Таку відпустку можна отримати в установі/організації, де працює особа,
написавши відповідну заяву. Але слід пам’ятати, що якщо відпустку бере хтось
із членів сім’ї, то він повинен надати довідку з місця роботи молодої мами.
На період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох
років (на підставі медичного висновку – до шести років) за працівником
зберігається місце роботи (посада) на підставі ст. 2 Закону «Про відпустки».
Відповідно, після закінчення відпустки працівник має право й надалі
працювати на тому ж місці роботи, на тій самій посаді.
Відповідно до ст. 85 Закону України «Про державну службу» жінка, яка
перебуває у декретній відпустці повинна не пізніш як за 14 календарних днів
повідомити про свій вихід на роботу.
При цьому вона може на свій розсуд у будь-який час припинити
відпустку, а потім знову піти в таку відпустку або, перебуваючи у відпустці,
приступити до роботи на умовах неповного робочого часу.
У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, що повинно бути
підтверджено медичним висновком, така відпустка може бути продовжена до
досягнення нею шестирічного віку.
Зазначена категорія працівників також не може бути звільнена з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім випадку повної
ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення.
Однак і тут законодавець потурбувався про їхній захист та встановив, що в
такому разі роботодавець повинен обов’язково працевлаштувати цю особу на
іншому підприємстві.
Понад того, якщо роботодавець дізнався про вагітність працівника і
відверто натякає на те, щоб вона написала заяву про звільнення за власним
бажанням, це є порушення закону, за яке винні особи можуть бути притягнені
до адміністративної (ст. 41 КУпАП) чи кримінальної (ст.172 КК України)
відповідальності. Але якщо жінку все-таки звільнили, не аргументуючи це
рішення письмово, просто дізнавшись про вагітність, це рішення можна
оскаржити це рішення у суді у місячний термін із дня отримання трудової
книжки або копії наказу про звільнення.
Управління персоналу
Головного територіального
управління юстиції у місті Києві

Інформаційна кампанія
«Я маю право голосу»
У зв’язку з наближенням виборів Президента України та у рамках реалізації
та у рамках реалізації Загальнонаціонального проекту Міністерства юстиції
України «Я МАЮ ПРАВО!» стартувала інформаційна кампанія «Я маю право
голосу!».
Підвищуємо рівень обізнаності мешканців столиці, у тому числі молоді, яка
вперше візьме участь у виборах Президента України та Верхової Ради України,
а також внутрішньо переміщених осіб щодо виборчих прав.
Мета кампанії: інформування виборців щодо виборчих прав та виборчих
процедур до, під час та після голосування на виборах; інформування щодо
особливостей участі у виборах окремих категорій осіб (виборців, які
перебувають не за місцем виборчої адреси, внутрішньо переміщених осіб, осіб
не здатних самостійно пересуватися); активізація правосвідомості громадян, у
тому числі тих, хто голосує вперше, щодо усвідомленої реалізації виборчого
права; мобілізація максимальної кількості українців для участі у виборах.
Як перевірити себе у списку виборців?
Перевірити себе у списку виборців можна наступним способом:
1. Онлайн
в особистому кабінеті виборця на веб-сайті Державного реєстру
виборців: https://www.drv.gov.ua/
2. На виборчій дільниці
за місцем голосування (але не раніше 23 березня 2019 року).
Як змінити місце голосування?
Для того, щоб змінити місце голосування, необхідно до 25 березня 2019
року включно звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців із
заявою про тимчасову зміну місця голосування:
• за місцем перебування на день виборів;
або
• місцезнаходженням виборчої дільниці, де буде зручно проголосувати;
• зареєстрованим місцем проживання.
Для зміни місця голосування потрібні документи:
- паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки
(до картки додається Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо
реєстрації місця проживання) або тимчасове посвідчення громадянина України;
посвідчення
військовослужбовця/
військовий
квиток
(для
військовослужбовців строкової служби);
- документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця
голосування:
• довідка з місця навчання або роботи;
• посвідчення про відрядження;
• проїзні документи;
• договір оренди житла тощо.
Виборці, виборча адреса реєстрації яких знаходиться на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та території

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можуть не подавати
документи, які підтверджують необхідність зміни місця голосування!
Заява про зміну місця голосування розглядається органом ведення
Державного реєстру невідкладно, але не пізніше ніж за п’ять днів до дня
голосування. Після задоволення заяви виборцю видається посвідчення про
тимчасову зміну місця голосування.
Після прийняття рішення за заявою обов’язково перевірте себе у списку
виборців на виборчій дільниці, яку визначено місцем голосування у посвідченні.
Як проголосувати за місцем перебування?
Виборець, хто не здатний самостійно пересуватися, має право голосувати за
місцем перебування. Про це у списку виборців повинна бути відмітка навпроти
вашого прізвища: «НСП» – не здатний самостійно пересуватися.
Для того, щоб дізнатися, чи є у списку виборців відмітка «НСП» - зверніться
до дільничної виборчої комісії за місцем голосування та ознайомтеся зі списком
виборців.
У іменному запрошенні на вибори має бути вказано:
«У зв'язку з наявністю у списку виборців стосовно Вас відмітки про
постійну нездатність пересуватися самостійно повідомляємо, що Вам буде
надана можливість проголосувати за місцем перебування».
Якщо у списку відсутня помітка «НСП»:
1.
Зверніться до дільничної виборчої комісії із власноруч написаною
заявою з проханням забезпечити голосування за місцем перебування. Заяву
можна подати особисто або через інших осіб.
2.
У заяві вкажіть адресу місця свого перебування.
3.
До заяви додайте медичну довідку про стан здоров'я.
4.
Дільнична виборча комісія своїм рішенням надає можливість
голосувати за місцем перебування.
5.
Заяву подайте до дільничної виборчої комісії не пізніше 20-ї години
останньої п’ятниці перед днем виборів.
ВАЖЛИВО! Члени дільничної виборчої комісії зобов'язані перевірити
факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися.
У день голосування до виборця прибувають члени дільничної виборчої
комісії з виборчими бюлетенями, опечатаною або опломбованою виборчою
скринькою та витягом зі списку виборців.
Для забезпечення прозорості голосування виборець, який голосуватиме за
місцем перебування, допускає у відповідне приміщення членів виборчої комісії,
офіційних спостерігачів, кандидатів чи їх довірених осіб.
Виборець в режимі таємного голосування, без присутності будь-кого, у тому
числі кандидата на пост Президента України, офіційних спостерігачів, членів
виборчої комісії, заповнює виборчий бюлетень та опускає його до виборчої
скриньки.
Якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за
місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени
виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування,
такому виборцю не може бути видано виборчий бюлетень до повернення
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відповідних членів комісії та з’ясування питання, чи не проголосував цей
виборець за місцем перебування.
Що потрібно знати, якщо я голосую вперше?
1. Підготуйтесь.
Переконайтесь, що відомості про Вас внесені до Державного реєстру
виборців. Це можна зробити онлайн в особистому кабінеті виборця на веб-сайті
Державного реєстру виборців: https://www.drv.gov.ua/ або на своїй виборчій
дільниці, але не раніше 23 березня 2019 року.
Якщо інформація про Вас у Державному реєстрі виборців відсутня – зверніться
до виборчої дільниці за місцем реєстрації та подайте заяву про включення Вас до
списку виборців.
У день виборів Президента України, 31 березня 2019 року з 08:00 до 20:00:
Візьміть один із документів:
паспорт громадянина України у вигляді книжечки або картки з витягом з
Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця
проживання;
військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби);
тимчасове посвідчення громадянина України
Прийдіть на свою виборчу дільницю.
Отримайте виборчий бюлетень та поставте підпис за його отримання:
у списку виборців;
у визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня.
Заповніть виборчий бюлетень:
особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування;
зробіть позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує волевиявлення, у квадраті
напроти; прізвища кандидата на пост Президента України, за якого голосуєш.
Проголосувати можна лише за одного кандидата!
Опустіть виборчий бюлетень у виборчу скриньку
у спосіб, який забезпечує таємницю голосування.
Як реагувати на порушення на виборах?
Одразу реагуйте, якщо стали свідками:
видачі виборчого бюлетеня для голосування особі без документа, який
підтверджує громадянство України;
демонстрації заповненого виборчого бюлетеня стороннім особам;
винесення виборчого бюлетеня за межі виборчої дільниці;
фото-, відеозйомки заповнених виборчих бюлетенів;
голосування більш ніж один раз;
отримання виборчого бюлетеня від іншої особи, крім уповноваженого члена
комісії, який видає виборчий бюлетень;
масового підвезення виборців до дільниці;
пропозиція, обіцянка, надання виборцю коштів, іншого майна, переваг, пільг,
нематеріальних активів за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з
безпосередньою реалізацією права голосу, а також прийняття такої обіцянки,
пропозиції виборцем, одержання ним вигоди;
передачі виборчого бюлетеня сторонній особі;
пошкодження виборчих скриньок.

За
вчинення
таких
правопорушень
передбачена
кримінальна
відповідальність у вигляді:
- штрафу;
- виправних робіт;
- обмеження чи позбавлення волі.
Якщо бачите порушення на виборах – звертайся до компетентних органів:
- голови відповідної виборчої комісії;
- офіційних спостерігачів;
- поліції.

Про державну реєстрацію рішення про припинення структурного
утворення політичної партії
Згідно з частиною 10 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
(
далі – Закон про реєстрацію ) передбачено перелік документів, які необхідно
подати до суб’єкта державної реєстрації, а саме:примірник оригіналу
(нотаріально засвідчена копія) рішення вищого органу управління (загальних
зборівз'їзду, конференції тощо) про припинення структурного утворення
політичної партії, який має містити відомості про персональний склад комісії
з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора,
реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в
паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) строк
заявлення кредиторами своїх вимог. Рішення повинно бути прийнято в
порядку, визначеному статутом політичної партії, та оформлене у вигляді
протоколу. Також слід зазначити, що згідно абзацу 2 частини 2 статті 98
Цивільного кодексу України ( далі – ЦКУ ) рішення про припинення
діяльності юридичної особи приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів.
Вищий орган управління, який прийняв рішення про припинення
структурного утворення політичної партії, зобов'язані протягом трьох робочих
днів з дати прийняття рішення подати пакет документів згідно зЦКУ до
компетентного органу.
Слід зазначити, що Законом про реєстрацію передбачені випадки, щодо
відмови рішення про припинення, зміни складу комісії з припинення, рішення
про ліквідацію на підставі рішення про припинення, реорганізація після
закінчення процедури припинення.
Адміністративний збір за державну реєстрацію рішення про припинення
юридичної особине сплачується.
У разі прийняття рішення про припинення для подальшої її
реєстраціїнеобхідно звернутись до відповідних Головних територіальних
управлінь юстиції, за місцезнаходженням структурного утворення політичної
партії.
Юридична особа припиняється з дня внесення до Єдиного державного
реєструзапису про їїприпинення.
Також, слід зазначити, що згідно з частиною 6 статті 21 Закону про
реєстрацію державної реєстрації припинення структурного утворення

політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подається примірник
оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу
управління, передбаченого статутом політичної партії, про саморозпуск або
рішення відповідного державного органу про припинення структурного
утворення політичної партії.
Адміністративний збір за державну реєстрацію рішення про припинення
структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи
не сплачується.
Головний спеціаліст відділу державної
реєстраціїдрукованихзасобівмасової
інформації та громадськихформувань
Управліннядержавноїреєстрації Головного
територіальногоуправлінняюстиції
у містіКиєві - державнийреєстраторІ.В. Гриценко

Консультація Міністра юстиції України Павла Петренка: як захистити трудові
права
Вітаю, шановний Міністре! Мені 21 рік, шукаю першу роботу після закінчення ВНЗ.
Розкажіть, будь ласка, на що потрібно звернути увагу під час працевлаштування?
Артем Ліванов
Конституція України гарантує кожному право на працю та можливість заробляти собі на
життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Що є основою для виникнення трудових правовідносин?
Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу
на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, отже трудовий договір є
основною, базовою формою виникнення трудових правовідносин. Особливою формою
трудового договору є контракт.
Що таке трудовий договір?
Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи,
організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник
зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підляганням внутрішньому
трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений
ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством
про працю, колективним договором і угодою сторін.
Як укладається трудовий договір?
Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі. Додержання письмової
форми є обов'язковим у випадках:
• при організованому наборі працівників;
• при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними
географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для
здоров'я;
• при укладенні контракту;
• у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій
формі;
• при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
• при укладенні трудового договору з фізичною особою;
• в інших випадках, передбачених законодавством України.
Які документи необхідно подати?
При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати:
• паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
• трудову книжку;
• документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші
документи (у випадках, передбачених законодавством).
При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на
роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію
місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено
законодавством.

Які умови випробування при прийнятті на роботу?
При укладенні трудового договору випробування може бути обумовлене угодою сторін,
метою якого є перевірка відповідності працівника роботі, яка йому доручається. В період
випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Наведу декілька
прикладів, коли випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:
• осіб, які не досягли 18-ти років;
• молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
• молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
• осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-

соціальної експертизи;
• осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
• вагітних жінок;
• одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з
інвалідністю;
• внутрішньо переміщених осіб;

Що таке контракт і в чому його особливість?
Контракт - це особлива форма трудового договору, в якому строк дії, права, обов'язки і
відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і
організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового,
можуть встановлюватися угодою сторін.
Чим відрізняється контракт від звичайного трудового договору?
1. Контракт - це обов'язкова письмова форма. Трудовий договір укладається, як
правило в письмовій формі.
2. Контракт укладається лише у випадках, прямо передбачених законами України.
Трудовий договір не має таких обмежень.
3. Контракт може бути укладений тільки на певний строк, який встановлюється
угодою сторін. Трудовий же договір може укладатись на певний строк,
безстроково, на час виконання певної роботи.
4. В контракті передбачено можливість прав, обов'язків і відповідальності сторін (в
тому числі матеріальної), умов матеріального забезпечення і організації праці
працівника, умов розірвання договору.
Який порядок, зміст та умови контракту?
Контракт укладається у письмовій формі, у 2-х примірниках, для кожної з сторін. У
контракті зазначається:
• обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання;
• строк дії контракту;
• права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін;
• умови матеріального забезпечення й організації праці;
• підстави припинення та умови розірвання контракту;
• соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання роботи.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контактцентру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та
безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги
по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

Столична юстиція консультує: як вирішити спір, коли документи
втрачено?
На сьогоднішній день є досить актуальним питання про відновлення
(втрачених або зіпсованих) нотаріальних документів, наприклад таких як:
1.
Заповіт.
2.
Договори: дарування, купівлі-продажу, міни, іпотеки.
3.
Свідоцтва про право на спадщину за законом або заповітом.
4.
Довіреності.
5.
Свідоцтва про право власності.
Дублікат – другий примірник документа, що має таку саму юридичну
силу, як і оригінал
Після видачі дубліката, оригінал документу втрачає свою юридичну
силу.
При вчиненні нотаріальної дії нотаріус встановлює особу, що звернулась
за вчиненням нотаріальної дії.
Для отримання дубліката документу фізичній особі необхідно подати
наступний перелік нижчезазначених документів а саме:
ВИДАЧА ДУБЛІКАТУ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
Паспорт громадянина України Ідентифікаційний номер фізичної
особи платника податків;
Для представника нотаріально посвідчену довіреність (із
зазначенням, що представник має право представляти інтереси особи в
органах нотаріату чи безпосередньо в Київському державному
нотаріальному архіві та отримувати дублікати документів);
Інформаційну довідку з Київського міського Бюро технічної
інвентаризації (якщо предметом правочину є нерухоме майно);
Довідку з Державного земельного кадастру (якщо правочин
стосується земельної ділянки);
Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного
реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого
майна щодо об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна;
СПАДКОЄМЦЯМ ДУБЛІКАТ ВИДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА
ЗАПИТ НОТАРІУСА
До запиту нотаріус обов’язково долучає засвідчену ним фотокопію
свідоцтва про смерть та засвідчені фотокопії інших документів, які
підтверджують їх родинні стосунки
ВИДАЧА ДУБЛІКАТУ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань;

Для представника нотаріально посвідчену довіреність (із
зазначенням, що представник має право представляти інтереси особи в
органах нотаріату чи безпосередньо в Київському державному нотаріальному
архіві та отримувати дублікати документів);
Наказ загальних зборів про призначення директора;
Протокол загальних зборів про призначення директора;
Паспорт та ідентифікаційний код директора;
Нотаріально завірену копію Статуту підприємства;
Копія довідки про присвоєння коду ЄДРПОУ;
Інформаційну довідку з Київського міського Бюро технічної
інвентаризації (якщо предметом правочину є нерухоме майно);
Довідку з Державного земельного кадастру (якщо правочин стосується
земельної ділянки);
Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру
Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо
об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна;
Дублікат, можуть отримувати учасники договору та особи, які діють на
підставі нотаріально посвідченої довіреності або спадкоємці на у зв’язку з
заведенням спадкової справи за запитом нотаріусом
Також повідомляємо, про необхідність сплати державного мита, сплати
вартості спеціальних бланків нотаріальних документів, які будуть використані
при видачі дублікату та сплати квитанції за додаткові послуги Київського
державного нотаріального архіву.

Договір про сплату аліментів
Одне з основних завдань юстиції – захист прав дітей на належне
утримання. Столчина юстиція консультує, як батькам можна укласти
добровільний договір про сплату аліментів.
Обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття
покладений рівною мірою на обох батьків, незалежно від того, чи
перебувають вони у шлюбі.
Аліменти можуть сплачуватись добровільно, або ж стягуватись
примусово.
28 серпня 2018 року набув чинності Закон України від 03.07.2018 №
2475, спрямований на посилення захисту права дитини на її належне
матеріальне утримання з боку батьків (далі – Закон № 2475). Цей документ
вносить зміни до Сімейного кодексу України (далі – СКУ) та низки інших
нормативних документів, що врегульовують порядок стягнення аліментів.
Крім того, ще раніше набули чинності: зміни до Податкового кодексу
України щодо аліментів, які отримуються від нерезидентів (Закон України
від 03.07.2018 № 2477); зміни, пов’язані з удосконаленням порядку
стягнення аліментів (Закон України від 17.05.2017 № 2037). Розглянемо
ключові аспекти цих змін.
Основні зміни, прийняті в 2018 році, полягають в наступному:
аліменти відтепер є власністю дитини. Це значить, що отримувач має
право на отримання та розпорядження ними лише в інтересах та від імені
дитини. По досягненню 14 років дитина має право самостійно
розпоряджатися аліментами;
отримувач аліментів, з яким проживає дитина, має право самостійно
обрати спосіб їх стягнення (раніше це було за рішенням суду): фіксована
грошова сума чи певний відсоток від доходу платника аліментів; при
визначенні суми аліментів враховується стан здоров’я дитини, матеріальне
положення платника аліментів та його стан здоров’я, наявність у платника
аліментів додаткових виплат (аліментів, утримання членів сім’ї), матеріальне
положення того, з ким проживає дитина;
на суму аліментів може вплинути доведене існування у платника
рухомого та нерухомого майна, вартісні покупки платника (більше 10кратного розміру прожиткового мінімуму), якщо вони не відповідають
офіційним доходам та платником аліментів не вказано джерело походження
коштів за такі покупки;

дитина має право на виділ частки майна у натурі у спільній частковій
власності батьків або отримання грошової компенсації.
Встановлено окремі правила щодо виїзду дитини за кордон з батьками:
у разі, якщо дитина виїздить закордон з тим з батьків, з яким вона
проживає, терміном до 1 місяця для оздоровлення для відпочинку, лікування,
участі у змаганнях, мистецьких, туристичних, спортивних заходах, то
відтепер не треба отримувати згоду іншої сторони. Достатньо тільки
повідомити рекомендованим листом про мету та час такої поїздки. Якщо ж
інша сторона має заборгованість з виплати аліментів (4 місяці або 3 місяці,
якщо дитина тяжко хвора), не виконує свої батьківські обов’язки, то її
дозволяється й не інформувати. В останньому разі необхідна довідка про
наявність такої заборгованості від державної виконавчої служби або
приватного виконавця;
у разі, якщо дитина виїздить закордон з платником аліментів,
наприклад, з батьком, з яким вона не проживає, то батько має звернутися до
матері з рекомендованим листом щодо дозволу на виїзд. Мати, у разі, якщо
не заперечує, має надати нотаріально посвідчену згоду на виїзд дитини. При
перетині кордону батькам необхідно мати рішення суду або органів опіки та
піклування, що містить визначене місце проживання дитини, підтвердження
мети і термінів виїзду (квитки, довідка медичного чи спортивного закладу
тощо), нотаріально завірений дозвіл одного з батьків (якщо виїзд на термін
більше 1 місяця або якщо виїзд відбувається з тим з батьків, з ким дитина не
проживає).
Аліментами з 14 років має право розпоряджатися дитина. При виплаті
чи примусовому стягненні аліментів не має значення, чи перебували батьки в
шлюбі, проте у такому разі необхідне доведення батьківства через тест ДНК
для визначення родинності.
У разі порушення строків сплати аліментів: сплачується неустойка
(пеня) за кожний день прострочення – 1% за кожний день прострочення до
дня погашення заборгованості чи дня прийняття судом рішення про
стягнення, але не більше 100% суми заборгованості; за перевищення терміну
несплати в 1 рік накладаються штрафи (див. нижче).
У разі несплати аліментів протягом 6 місяців (3 місяці – якщо дитина
інвалід або тяжко хвора) боржник включається до спеціального реєстру.
І з цього часу він тимчасово позбавлений:
права виїду за кордон;

права керування автомобілем;
права на використання зброї;
можливості перереєстрації, зняття з обліку транспортного засобу з
метою його відчуження;
можливості нотаріального посвідчення будь-яких угод, які спрямовані
на відчуження майна;
як засновник юридичної особи продати чи іншим способом відчужити
свою частку в статутному капіталі.
Також заборонена реєстрація права власності на майно, якщо
відповідно до поданих документів, майно відчужене неплатником аліментів.
Це важливий аспект навіть для тих, хто не пов’язаний з аліментами: при
придбанні нерухомості чи автомобіля тепер треба вимагати від продавця
підтвердити його відсутність у Єдиному реєстрі боржників по аліментах.
Інакше – при наявності заборгованості угода може бути визнана недійсною.
При операціях з рухомим і нерухомим майном перевіряємо Єдиний
реєстр боржників по аліментах
Договір про сплату аліментів на дитину.
У статті 189 Сімейного кодексу України передбачена можливість
укладення між батьками договору про сплату аліментів на дитину, у якому
визначаються розмір та строки виплати. При цьому умови такого договору не
можуть порушувати права дитини, передбачені чинним законодавством.
Договір про сплату аліментів укладається у письмовій формі та
підлягає нотаріальному посвідченню. Основною перевагою цього способу
сплати аліментів є можливість примусового виконання такого договору.
Уразі недотримання умов укладеного договору платником аліментів той з
батьків, з ким проживає дитина, має право звернутися до нотаріуса для
вчинення виконавчого напису. Договір з вчиненим виконавчим написом
може бути переданий до державної виконавчої служби. У такому разі
аліменти будуть стягуватись з платника примусово у порядку, встановленому
Законом «Про виконавче провадження», у розмірі, передбаченому
договором, без звернення до суду.
Таким чином, укладенням договору платника можна позбавити права
відмовитись від сплати аліментів в односторонньому порядку.

Столична юстиція консультує: як виконати рішення суду?
Сторони виконавчого провадження
Виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження
і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів.
Виконавче провадження це сукупність дій визначених у Законі України
«Про виконаве провадження» (далі - Закон), що спрямовані на примусове
виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб,
що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також
рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.
Поняття сторін виконавчого провадження визначено статтею 15 вказаного
Закону, а саме - сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.
Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в
інтересах яких видано виконавчий документ.
Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична
особа, держава, на яких покладається обов’язок щодо виконання рішення.
За рішеннями про стягнення в дохід держави коштів або вчинення інших дій
на користь чи в інтересах держави, що приймаються судами у справах, які
розглядаються в порядку цивільного, адміністративного та господарського
судочинства, стягувачем виступає державний орган, за позовом якого судом
прийнято відповідне рішення.
За рішеннями про стягнення в дохід держави коштів або вчинення інших дій
на користь чи в інтересах держави, прийнятими у справах про адміністративні
правопорушення, та за рішеннями, прийнятими у кримінальних провадженнях,
стягувачем виступає державний орган, який прийняв відповідне рішення або за
матеріалами якого судом прийнято відповідне рішення.
За рішеннями про стягнення судового збору, про накладення штрафу (як
засобу процесуального примусу) стягувачем є Державна судова адміністрація
України.
У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також
заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну
сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його
вступу у виконавче провадження, є обов’язковими тією мірою, якою вони були
б обов’язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я чи по батькові (для фізичної особи),
виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою
назву сторони виконавчого провадження.
Представництво сторін у виконавчому провадженні (ст. 16 Закону)
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Сторони можуть реалізувати свої права і обов’язки у виконавчому
провадженні самостійно або через представників. Особиста участь фізичної
особи у виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника, крім
випадку, коли боржник згідно з рішенням зобов’язаний вчинити певні дії
особисто.
Діти та особи, визнані судом недієздатними, реалізують свої права та
виконують обов’язки, пов’язані з виконавчим провадженням, відповідно до
вимог закону через своїх законних представників.
Представництво юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється
їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють у межах
повноважень, наданих їм законом чи установчими документами юридичної
особи, або через представників юридичної особи.
Представником юридичної особи у виконавчому провадженні може бути
особа, яка відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань має право вчиняти
дії від імені такої юридичної особи без довіреності. Повноваження представника
юридичної особи у виконавчому провадженні можуть бути підтверджені
довіреністю, виданою і оформленою відповідно до закону. Представник може
вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має
право вчиняти така особа. Дані про наявність обмежень щодо представництва
юридичної особи у виконавчому провадженні можуть міститися в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань або у виданій довіреності.
Повноваження адвоката як представника посвідчуються ордером,
дорученням органу чи установи, що уповноважені законом на надання
безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги.
До ордера обов’язково додається витяг з договору, в якому зазначаються
повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення
окремих дій як представника сторони виконавчого провадження. Витяг
засвідчується підписами сторін договору.
Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні
(стаття 17 Закону).
Представниками у виконавчому провадженні не можуть бути:
1) особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
2) судді, слідчі, прокурори, працівники підрозділів, які провадять
оперативно-розшукову діяльність, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб’єкти
оціночної діяльності - суб’єкти господарювання, які діють як учасники цього
виконавчого провадження, виконавці та помічники приватних виконавців, крім
випадків, коли вони діють як законні представники або уповноважені особи
відповідного органу, що є стороною виконавчого провадження;
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3) інші особи, які відповідно до закону не можуть здійснювати
представництво.
Виконавець при здійсненні виконавчого провадження зобов’язаний
використовувати всі надані йому права та повноваження, необхідні для
забезпечення неупередженого, ефективного, своєчасного і повного виконання
рішення.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ
ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
Відповідно до вимог статті 26 Конституції України іноземці та особи без
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються
тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і
громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи
міжнародними договорами України.
Законодавство України визначає, що іноземці та особи без громадянства, які
перебувають під юрисдикцією України, незалежно від законності їх перебування,
мають право на визнання їх правосуб'єктності та основних прав і свобод людини.
Вони є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового
стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і
характеру занять, інших обставин. Водночас, зобов'язані неухильно додержуватися
Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, не посягати на
права і свободи, честь і гідність інших людей, інтереси суспільства та держави.
Право на шлюб визначається особистим законом кожної з осіб, які подали
заяву про укладення шлюбу. У разі укладення шлюбу в Україні застосовуються
вимоги Сімейного кодексу України щодо підстав недійсності шлюбу.
Укладення шлюбу між іноземцями в консульській установі або
дипломатичному представництві відповідних держав в Україні регулюється правом
акредитуючої держави.
Державна реєстрація шлюбу іноземців або осіб без громадянства між собою,
іноземців або осіб без громадянства з громадянами України здійснюється органами
державної реєстрації актів цивільного стану України за формою та відповідно до
загального порядку, визначеного законодавством України. Звісно, іноземні
громадяни або особи без громадянства мають перебувати на території України на
законних підставах, що підтверджується документально. Для державної реєстрації
шлюбу в Україні вони повинні пред'явити паспортний документ або документ, що
посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідку на постійне чи тимчасове
проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця
чи особи без громадянства на території України. Підстави для перебування
іноземців та осіб без громадянства на території України визначені Законом України
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
Заява про державну реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до
будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибором.
Орган, до якого подано таку заяву, здійснює перевірку законності перебування
іноземця або особи без громадянства на території України шляхом направлення в
день її отримання запиту до територіального органу Державної міграційної служби
України.
Право на повторний шлюб чоловік та жінка мають лише після припинення
попереднього шлюбу та за умови пред'явлення документів, що підтверджують
припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про
розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу
недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя,

висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання
актового запису про шлюб, який є недійсним тощо). Документи про підтвердження
припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної
держави та видані компетентним органом, повинні бути відповідним чином
легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Якщо документи громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які є
підставою для державної реєстрації шлюбу, в тому числі паспортний документ
іноземця або документ, що посвідчують особу без громадянства, складені
іноземною мовою, до них обов'язково додається переклад тексту на українську
мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або
консульською установою України, посольством (консульством) держави,
громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без
громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї
держави або нотаріусом.
У разі подання до органів державної реєстрації актів цивільного стану
перекладу документів, вірність якого засвідчено згідно із законодавством іноземної
держави, у якій їх видано, то він повинен бути легалізований у встановленому
порядку.
Переклади всіх вищезазначених документів залишаються у справах відділу
державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про державну
реєстрацію шлюбу та зареєстрував шлюб.
Державна реєстрація шлюбу здійснюється шляхом складання актових записів
цивільного стану, паперові носії яких підписуються нареченими та мають
постійний термін зберігання. На підтвердження факту проведеної державної
реєстрації кожному з подружжя видаються Свідоцтва про шлюб, за затвердженим
зразком. Ці документи, за міжнародним правом, визнаються дійсними на території
іноземних держав в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або
міжнародним договором України.

Другий шанс на сім’ю: усиновлення дитини
За різними даними щорічно в Україні з'являється близько 8000 дітей-сиріт та
дітей без батьківського піклування. Причини цьому різні: смерть батьків,
складні матеріальні обставини батьків, вживання алкоголю і наркотиків,
жорстоке ставлення до дітей. Звісно, найкращим рішенням для дитини є
збереження її біологічної сім’ї. Проте, якщо це не можливо, згідно з
українським законодавством, усиновлення дітей є пріоритетною формою
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і
провадиться для забезпечення їх стабільних та гармонійних умов життя.
Відділи державної реєстрації актів цивільного стану активно співпрацюють із
державними адміністраціями з питань надання допомоги у здійсненні
оформлення та встановлення правового статусу дитини. Так з початку 2019
року Дарницьким відділом ДРАЦС було видано 20 документів про державну
реєстрацію актів цивільного стану про народження дітей для подальшого
оформлення опіки.
Усиновлення регулюють Сімейний кодекс України, Постанова Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження діяльності з
усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»
від 2008 року, Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику
застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про
позбавлення та поновлення батьківських прав» від 2007 року, Наказ
Міністерства соціальної політики «Про затвердження Порядку взаємодобору
сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування» від
2017 року та інші нормативно-правові акти.
Які діти підлягають влаштуванню в сім'ю?
Влаштуванню в сім'ю підлягають тільки ті діти, яким офіційно надано статус
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
Статус дитини-сироти надається дітям, у яких померли або загинули обоє
батьків, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них.
Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям:
1) батьки яких позбавлені батьківських прав, що підтверджується рішенням
суду;
2) батьки яких визнані безвісно відсутніми, що підтверджується рішенням
суду;
3) батьки яких оголошені судом померлими, що підтверджується свідоцтвом
про смерть;
4) батьки яких визнані недієздатними, що підтверджується рішенням суду;
5) батьки яких невідомі, дітям, покинутим в пологовому будинку або іншому
закладі охорони здоров'я, або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки
та інші родичі, про що складено акт за затвердженою формою;
6) відібраним у батьків без позбавлення батьківських прав, що
підтверджується рішенням суду;
7) батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що
підтверджується вироком суду;

8) батьки яких під час ведення кримінального провадження перебувають під
вартою, що підтверджується постановою слідчого судді;
9) батьки яких перебувають у розшуку через брак відомостей про їхнє місце
перебування, що підтверджується ухвалою суду або довідкою органів
Національної поліції;
10) у зв'язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати
свої батьківські обов'язки, що підтверджується висновком лікарськоконсультативної комісії закладу охорони здоров'я;
11) батьки яких не виконують свої обов'язки з виховання та утримання
дитини з причин, які неможливо з'ясувати в зв'язку з перебуванням батьків на
тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної
операції, що підтверджується актом, складеним Службою у справах дітей;
12) які розлучені зі сім'єю, визнані біженцями або особами, які потребують
додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту»;
13) безпритульні діти.
Хто може всиновити дитину?
Згідно з норм українського законодавства, усиновлювачем дитини може
бути дієздатна особа від 21 року за винятком, коли усиновлювач є родичем
дитини. Ця особа повинна бути старша за дитину, яку вона бажає усиновити,
не менш як на 15 років. З цього випливає, що не лише подружні пари, а й
неодружені особи можуть усиновити (удочерити) дитину.
Наприклад, віковий ценз і в європейських державах, у Великій Британії
якщо пара обоє досягнули 21 року. Або де один (одна) із подружжя — мати
чи батько особи, яка буде усиновлена, і досягнув(ла) 18 років, а інший(а)
досягнув(ла) 21 року. В Іспанії передбачено щоб один з усиновлювачів
повинен мати 25 років і більше й один із прийомних батьків має бути
принаймні на 14 років старшим за особу, яку всиновлюють.
Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також особи, які є
чоловіком/дружиною одного з батьків, якщо дитина має лише матір або
батька. Сімейний кодекс України наводить вичерпний перелік осіб, які мають
переважне перед іншими право усиновити дитину. Таким чином, за наявності
кількох осіб, які виявили бажання усиновити ту саму дитину, переважне
право на її усиновлення має громадянин України, який:
•
•
•
•

у сім’ї виховує дитину;
є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яку усиновлюють;
усиновлює кількох дітей, що є братами, сестрами;
є родичем дитини.

Окрім того, переважне право на усиновлення дитини має подружжя. В
Україні є велика проблема, що на практиці дозвіл на усиновлення дитини
отримують лише одружені пари. Водночас деяким особам жіночої або

чоловічої статі, які не перебувають у шлюбі, вкрай важко всиновити дитину,
хоча законодавчо це не заборонено.
Кому держава категорично забороняє бути усиновлювачем?
В
законодавстві є обмеження хто має право бути усиновлювачем дитини. Є
прямий припис, який забороняє усиновлювати дитину особам однієї статі та
особам, які не перебувають у шлюбі між собою. Лише якщо останні
проживають однією сім’єю, суд може постановити рішення про усиновлення
ними дитини. Таким чином, лише чоловік та жінка, які фактично
перебувають у сімейних відносинах, можуть довести цей факт у суді й
отримати дозвіл на усиновлення дитини.
Майте на увазі, що у разі всиновлення кількість дітей, яку може усиновити
одна сім'я, не обмежується. Прийомна сім'я може взяти на виховання від
однієї дитини до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Це велика відповідальність, адже потрібно вагон рішучості й терпіння. Тому
що це не робота, не статистика, це – життя ваше та Вашої нової дитини, яку
Ви обрали серцем. Я впевнений, що якщо людина вже серйозно задумалася
про те, щоб прийняти дитину в сім'ю, то думка ця, рано чи пізно, стає
матеріальною.
Якщо
Вам
потрібна
правова
консультація,
звертайтесь
до
правопросвітницького проекту Мін’юту «Я МАЮ ПРАВО!» 0800 213 103.
Захищайте свої права з Мін’ютом!
Станіслав Куценко,
очільник столичної юстиції

Корисна інформація щодо безоплатної правової допомоги
У рамках правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України
«Я МАЮ ПРАВО!» столична юстиція надає правові консультації щодо різних
правових питань. Одне з важливих питань - це безоплатна правова допомога.
Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується
державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного
бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.
Право на безоплатну правову допомогу – це гарантована Конституцією
України можливість громадина України, іноземця, особи без громадянства, у
тому числі біженця, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову
допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну
вторинну правову допомогу.
В нашій державі право кожного на отримання професійної правничої
допомоги закріплено статтею 59 Конституції України. І ця допомога надається
безоплатно у передбачених законом випадках.
Так, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» (далі Закон)
передбачає надання двох видів безоплатної правової допомоги – первинної та
вторинної.
Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що
полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації,
відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб.
Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових
послуг:
- надання правової інформації;
- надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
- складання заяв, скарг та інших документів правового характеру
(крім документів процесуального характеру);
- надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної
правової допомоги та медіації.
Безоплатну первинну правову допомогу надають:
- органи виконавчої влади;
- органи місцевого самоврядування;
- фізичні та юридичні особи приватного права;
- спеціалізовані установи
- центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Отримати таку допомогу має право кожен. Тож звернутися за наданням
зазначеної допомоги мають право не лише громадяни України, а й іноземні
громадяни, особи без громадянства, біженці, тобто усі особи, які перебувають
під юрисдикцією України.
Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що
полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Безоплатна вторинна правова допомога полягатиме у наданні таких
правових послуг:
захист;
здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на
безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах,
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
- складення документів процесуального характеру.
Безоплатну вторинну правову допомогу надають:
- центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
- адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу.
Відповідно Закону право на безоплатну вторинну правову допомогу
мають такі категорії осіб:
1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній
середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму,
розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать
до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які
отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі,
що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які
постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;
2-1)
внутрішньо
переміщені
особи;
2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік
як внутрішньо переміщених осіб;
3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;
4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;
5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального
законодавства вважаються затриманими;
6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою;
7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до
положень Кримінального процесуального кодексу України захисник
залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення
захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також
особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;
8) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи,
які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

9-1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для
отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної
допомоги в примусовому порядку;
12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України;
13) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства
за ознакою статі.
Також право на безоплатну вторинну правову допомогу мають
громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори
про правову допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до
міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори
зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну
правову допомогу.
Надання громадянам безоплатної правової допомоги - це дієвий та
ефективний механізм, який дає можливість захистити свої права кожному.
Сотні тисяч українців отримують захист у пунктах надання безоплатної
правової допомоги.
Маєте питання? Звертайтесь за правовою допомогою 0 800 213 103
Єдиний контакт - центр системи безоплатної правової допомоги: цілодобово
та безкоштовно у межах України. Захищаємо права разом!
в.о.заступника
начальника Центрального відділу
державної реєстрації шлюбів
Головного територіального
управління юстиції у місті Києві
Остафєєва Ірина

Право на спадкування
Особи, що мають право на спадкування, визначені статтею 1223 Цивільного
кодексу України, якою ставиться в залежність наявність цього права осіб від
наявності або відсутності заповіту.
Зокрема, частина перша цієї статті встановлює, що право на спадкування
мають особи, визначені у заповіті.
Таким чином, за загальним правилом перевага надається спадкуванню за
заповітом, адже пріоритет має остання воля спадкодавця, виражена ним у заповіті.
Тому за наявності заповіту право на спадкування виникає лише в осіб, визначених у
заповіті. В інших осіб, які належать до спадкоємців певних черг, встановлених
законом, у цьому разі право на спадкування не виникає.
Утім, це так за умов, якщо:
- заповідана вся спадщина;
- заповіт є дійсним;
- спадкоємці, визначені у заповіті, прийняли спадщину.
Разом з тим, у частині другій статті 1223 Цивільного кодексу України
визначаються умови, за яких право на спадкування набувають спадкоємці за
законом, тобто особи, позначені у статтях 1261-1265 цього Кодексу, а саме:
- відсутність заповіту;
- визнання складеного заповіту недійсним або скасування заповіту особою,
яка його склала;
- неприйняття спадщини спадкоємцями, визначеними в заповіті;
- відмова від прийняття спадщини спадкоємцями за заповітом. В цьому
випадку слід зазначити, що в разі відмови особи від спадкування за заповітом вона
не позбавляється права спадкування за законом.
Спадкоємці за законом набувають право на спадкування й в разі наявності
заповіту, яким не охоплена вся спадщина. В цих випадках право на спадкування є як
у спадкоємців за законом так і у спадкоємців за заповітом. Однак при цьому кожен
з них має свій об’єкт спадкування, тобто спадкує лише ті права і обов’язки, на які
він має право.
І наостанок. Статтею 1241 Цивільного кодексу України встановлено коло
«обов’язкових» спадкоємців, тобто таких, що мають право на обов’язкову частку в
заповіданому майні.
Це, зокрема, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця,
непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки, які спадкують, незалежно від
змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування
за законом.

Як вирішити спір? Договір довічного утримання
Питання щодо отримання у власність житла завжди було найактуальнішим та
найгострішим для населення. Саме тому багато хто погоджується на певні
ускладнення свого звичного способу життя задля досягнення бажаної мети, при
цьому особам доводиться йти на певний ризик, який, на їхню думку,
виправдовує ця мета. Йдеться про такий різновид договірних відносин, як
договір довічного утримання (догляду).
Столична юстиція консультує щодо захисту прав у різних життєвих
ситуаціях.
Відповідно до розділу ІІІ глави 57 статті 744 ЦК за договором довічного
утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні
(набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше
нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач
зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом
довічно.
Договір довічного утримання (догляду) укладається у письмовій формі та
підлягає нотаріальному посвідченню.
Сторони в договорі довічного утримання (догляду):
1. Відчужувачем у договорі довічного утримання (догляду) може бути
фізична особа незалежно від її віку та стану здоров'я.
2. Набувачем у договорі довічного утримання (догляду) може бути
повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.
3. Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, вони стають співвласниками
майна, переданого їм за договором довічного утримання (догляду), на праві
спільної сумісної власності.
Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, їх обов'язок перед відчужувачем є
солідарним.
4. Договір довічного утримання
відчужувачем на користь третьої особи.

(догляду)

може

бути

укладений

Право власності на майно за договором довічного утримання, виникає у
набувача з моменту нотаріального посвідчення.
Згідно з ст. 749 ЦК визначені насупні обов'язки набувача за договором
довічного утримання (догляду):
1. У договорі довічного утримання (догляду) можуть бути визначені всі
види матеріального забезпечення, а також усі види догляду (опікування), якими
набувач має забезпечувати відчужувача.
2. Якщо обов'язки набувача не були конкретно визначені або у разі
виникнення потреби забезпечити відчужувача іншими видами матеріального
забезпечення та догляду спір має вирішуватися відповідно до засад
справедливості та розумності.

3. Набувач зобов'язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть
якщо це не було передбачено договором довічного утримання (догляду).
Якщо частина майна відчужувача перейшла до його спадкоємців, витрати
на його поховання мають бути справедливо розподілені між ними та набувачем.
У разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов'язків
набувача за договором довічного утримання (догляду) з підстав, що мають
істотне значення, обов'язки набувача можуть бути передані за згодою
відчужувача члену сім'ї набувача або іншій особі за їхньою згодою. Відмова
відчужувача у наданні згоди на передання обов'язків набувача за договором
довічного утримання (догляду) іншій особі може бути оскаржена до суду. У
цьому разі суд бере до уваги тривалість виконання договору та інші обставини,
які мають істотне значення.
Договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний за рішенням
суду:
1) на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої він був
укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх
обов'язків, незалежно від його вини;
2) на вимогу набувача.
2. Договір довічного утримання (догляду) припиняється зі смертю
відчужувача.

Консультація Я МАЮ ПРАВО!
Щодо осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині
Статтею 1241 Цивільного кодексу України встановлено, що неповнолітні,
повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та
непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину
частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом
(обов’язкова частка).
До Головного територіального управління юстиції у місті Києві часто
надходять звернення громадян з проханням надати роз’яснення, чи має право
на обов’язкову частку у спадщині згідно статті 1241 Цивільного кодексу
України спадкоємець першої черги, який має пенсійне посвідчення, але вийшов
на пенсію не за віком, а по вислузі (у 54 роки).
На виконання пункту 4.11 Положення про Головні територіальні
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці
Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України 23.06.2011 № 1707/5 (зі змінами), управління
юстиції повідомляє про таке.
Нормативне визначення непрацездатних громадян наведене у статті 1
Закону України «Про загальнообов’язкове держане пенсійне страхування», а
саме, непрацездатні громадяни - особи, які досягли встановленого статтею 26
цього Закону пенсійного віку, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з
інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою
годувальника відповідно до закону.
Згідно пункту 4 глави 1 розділу 1 частини ІІІ Методичних рекомендацій
щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони
спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про
право власності на частку в спільному майні подружжя, схвалених рішенням
Науково-експертної ради з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України
від 29 січня 2009 року, у осіб, які не досягли встановленого чинним
законодавством пенсійного віку, але які мають право на отримання пенсії
на пільгових підставах, право на обов’язкову частку у спадщині не
виникає.
Аналогічний висновок відображений в ухвалі Колегії суддів Верховного
Суду України від 13 квітня 2011 року: «Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1200 ЦК, яка
на підставі ч. 1 ст. 8 ЦК підлягає застосуванню до спірних відносин,
непрацездатними особами є особи, які досягли пенсійного віку, встановленого
законом».

Головний спеціаліст
Управління з питань нотаріату
Н.В. Гурська

Як захисти майнові права? Договір про розподіл спадкового майна
Питання спадщини - Мова про розподіл спадщини йде тоді, коли це стосується
виникнення права на спадкування декількох спадкоємців, і коли до складу
спадкового майна входить декілька видів майна.
Отже, якщо спадкодавець не розподілив заповітом майно між спадкоємцями,
виникає право спадкування за законом. Відповідно до статті 1278 Цивільного
кодексу України частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними. Якщо ж
спадкоємці дійшли згоди між собою щодо поділу спадкового майна, кожен із
спадкоємців має права на виділ його частки в натурі шляхом укладання договору про
поділ спадкового майна.
Наприклад, спадкоємцями після померлої особи є його дружина та дочка. До складу
спадкового майна входить квартира та грошові вклади, при цьому дружина
претендує на грошові вклади, а дочка на квартиру.
Статтею 1268 Цивільного кодексу України встановлено, що спадкоємець за
заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Не
допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням.
Ця норма означає, що спадкоємці не можуть прийняти частину спадщини,
відмовившись від іншої – спадкоємці або приймають всю спадщину, або
відмовляється від усієї спадщини.
В тому випадку, коли спадкоємці прийняли спадщину, вони мають право укласти
між собою договір про розподіл спадкового майна, відповідно до якого, в нашому
випадку, дружині перейдуть грошові внески, а дочці квартира.
Договір про розподіл спадкового майна укладається спадкоємцями до видачі
свідоцтв про право на спадщину і є підставою для подальшої видачі свідоцтв
відповідно до закону та укладеного договору.
Такий договір укладається у письмовій формі та потребує обов’язкового
нотаріального посвідчення. В договорі має бути охоплене все майно, яке належить
до складу спадщини. При цьому слід зазначити, що при укладанні договору не
ураховується вартість майна, яке розподіляється між спадкоємцями – майно не
обов’язково має бути рівноцінним.
При укладанні договору про розподіл спадкового майна за участю малолітніх,
неповнолітніх та недієздатних осіб, необхідно отримати дозвіл органів опіки та
піклування на укладення такого договору із зазначенням переліку майна яке буде
успадковувати дитина (стаття 12 Закону України «Про основи соціального захисту
бездомних осіб і безпритульних дітей»).

На практиці мають місце випадки, коли частина спадкового майна охоплюється
заповітом, а інша частина спадкового майна розподіляється між спадкоємцями за
законом. Така обставина не є перешкодою для поділу спадкового майна, не
охопленого заповітом. Тобто особа, на користь якої складено заповіт, отримує
заповідане майно; все інше майно буде предметом договору про розподіл спадкового
майна між спадкоємцями за законом.
Укладання договору про розподіл спадкового майна можливе після визначення кола
спадкоємців (тобто після закінчення строку на прийняття спадщини, встановленого
статтею 1270 Цивільного кодексу України) та за наявності у справі всіх документів
щодо спадкового майна.
На сьогоднішній день договір про розподіл спадкового майна набирає все більшу
популярність при вирішенні питань спадкування, оскільки кожен із спадкоємців
оформлює право на те майно, в якому він зацікавлений.
Реалізація права на розподіл спадкового майна між спадкоємцями запобігає
проблемам, які можуть виникнути у них в подальшому при розпорядженні
успадкованим майном: додаткового збору документів для відчуження, додаткових
грошових витрат тощо.

ЧужихДітейНеБуває: права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
Діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без піклування
батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без
позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або
недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях
позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами
Національної поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження,
тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки,
а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких
відмовилися батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з
причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово
окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції, та
безпритульні діти
Згідно із статтею 52 Конституції України утримання та виховання дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу.
Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні
навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.
Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
навчаються, крім повного державного забезпечення:
- виплачується соціальна стипендія в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом
Міністрів України, а також виплачується 100 відсотків заробітної плати, яка нарахована
в період виробничого навчання та виробничої практики;
- до завершення навчання виплачується щорічна допомога для придбання навчальної
літератури в розмірі трьох соціальних стипендій;
- при наданні академічної відпустки за медичним висновком за ними зберігається на
весь період академічної відпустки повне державне забезпечення та виплачується
стипендія;
Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, забезпечуються одягом і взуттям, а також одноразовою
грошовою допомогою в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб
відповідного віку.
Органи доходів і зборів зобов’язані безоплатно передавати закладам, в яких
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим
будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям дитячі речі, м’який інвентар, транспортні
засоби тощо, затримані органами доходів і зборів і конфісковані в установленому
порядку, а також ті, за якими не звернувся власник до закінчення терміну їх зберігання
під митним контролем, у кількості, що не перевищує необхідних річних потреб
відповідного закладу або сім’ї, за зверненням служби у справах дітей.
Діти-сироти та діти, позбавлених батьківського піклування, у віці до 18 років
забезпечуються щорічним безоплатним оздоровленням.
Встановлено коло житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування:

- зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними до
встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки
сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- жилі приміщення, в яких проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, до влаштування їх, а також щодо яких є рішення суду, не можуть бути
відчужені без отримання згоди на таке від органів опіки та піклування, яка може
надаватися лише в разі гарантування збереження права на житло таких дітей;
- до працевлаштування випускників закладів, які перебувають на обліку в державній
службі зайнятості, квартирна плата та плата за комунальні послуги здійснюються
місцевими державними адміністраціями за місцезнаходженням житла;
- у разі відсутності житла мають право зараховуватися на квартирний облік та
соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення
опіки, піклування, влаштування;
- у разі перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право
зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб.

Заступник начальника Оболонського районного
у місті Києві відділу державної реєстрації актів
цивільного стану Головного територіального
управління юстиції у місті Києві

Ю.Л.Білоблодська

Консультація Міністра юстиції України: права вагітних
Добрий день, Павле Дмитровичу! Хочу отримати від Вас пораду. Зовсім
скоро в нашій сім’ї буде поповнення. Я дуже схвильована, оскільки це моя
перша дитина. Оскільки я буду вперше перебувати у пологовому будинку,
хотіла б розуміти свої права. Розкажіть про них більш детально, будь
ласка.
Олена Шульга
Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З
перших хвилин перебування в пологовому будинку, перш за все, майбутні
мами мають право на високу культуру медичного обслуговування.
Які права має вагітна жінка?
Кожна вагітна жінка має право:
• самостійно обирати пологовий будинок, лікаря або вимагати його
заміни. Адже, пацієнт має право бути прийнятим у будь-якому закладі
охорони здоров’я на свій вибір, якщо цей заклад охорони здоров’я має
можливість забезпечити відповідне лікування;
• отримати психологічну підготовку до пологів;
• бути поінформованою медичними працівниками про свій стан здоров’я
та майбутньої дитини, результатів аналізів тощо;
• отримати
психологічну підтримку, яка може полягає у залученні
родичів або близьких людей під час проведення оглядів тощо.
Які права має жінка під час пологів?
Право на сімейні (партнерські) пологи. Подружня пара має завчасно
звернутися до адміністрації пологового будинку (головного лікаря,
завідуючого відділення) і повідомити про своє бажання партнерських пологів.
Присутніми під час пологів можуть бути не більше 2 осіб.
Пологи мають відбуватися лише в індивідуальному пологовому
залі. Величезні пологові зали з двома ліжками сьогодні є порушенням прав
людини і заборонені законодавством.
Право на демедикалізацію пологів. Медпрацівники пологових будинків
повинні прагнути провести пологи так, щоб жінка мала можливість народити
дитину в максимально природних умовах. Будь-які втручання можуть
відбуватися лише за суворими медичними показаннями.
Право на свободу дій у пологах. Кожна роділля може народжувати в такій
позі, яка для неї є зручною. Можна народити на звичайному ліжку, на
стільчику, на м’ячі.
Право на грудне вигодовування. Не можна годувати лише за наявності
відкритої форми туберкульозу або ВІЛ/СНІДу в матері або інших вагомих
протипоказаннях. Породіллі мають надати повну інформацію про грудне
вигодовування, показати, як годувати дитину і доглядати за грудьми.

Право побачити свою мертвонароджену дитину. Обов’язково дитину після
народження мають показати матері. Якщо мати непритомна, дитину відразу
показують родичам.
Право на індивідуальне перебування. У палаті має перебувати лише мати з
дитиною.
Які документи мають надати при виписці з пологового будинку?
У день виписування мама одержує від лікаря кілька документів:
• витяг з історії розвитку пологів, а також висновок про стан здоров’я
матері;
• довідку про народження дитини і витяг, що містить дані про параметри
і стан здоров’я малюка в день народження і на момент виписування з
пологового будинку.
Також нагадаю, на сьогоднішній день у 467 закладах охорони здоров’я по всій
Україні
працює сервіс Мін’юсту, скориставшись яким можна
отримати свідоцтво про народження малюка безпосередньо у пологовому
будинку.
Більш того, Міністерство юстиції долучилось до розробки пакету
законодавчих ініціатив під умовною назвою #єМалятко, який встановлює
можливість отримати 9 послуг за 1 заявою:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

державна реєстрація народження дитини та визначення її походження;
реєстрація місця проживання новонародженої дитини;
призначення допомоги при народженні дитини;
призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
сім’ях;
реєстрація новонародженої дитини в електронній системі охорони
здоров’я;
реєстрація новонародженої дитини у Державному реєстрі фізичних
осіб-платників податків;
отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї;
визначення належності новонародженої дитини до громадянства
України;
присвоєння новонародженій дитині унікального номеру запису в
Єдиному державному Демографічному реєстрі.

Яку державну допомогу може отримати жінка, яка народила дитину?

Українське законодавство передбачає, що кожна жінка незалежно від віку має
право на такі види допомоги:
• Допомога

у зв'язку з вагітністю та пологами надається всім жінкам (у
тому числі неповнолітнім), які не застраховані в системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування, у розмірі
100 % середньомісячного доходу жінки, але не менше 25 % від розміру
встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної
особи із розрахунку на місяць.
по вагітності та пологах надається застрахованій особі у
розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу). У разі, якщо
застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням
страхового
випадку
за
даними
Державного
реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування мають
страховий стаж менше шести місяців, вони мають право на допомогу
по вагітності та пологах - виходячи з нарахованої заробітної плати
(доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір
допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої на час настання страхового випадку.

• Допомога

• Допомога

при народженні дитини призначається у розмірі 41 280
гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320
гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36
місяців рівними частинами.

• Допомога

на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює
різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на
одну особу за попередні 6 місяців.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до
контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800)
213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро
надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати
юридичну консультацію та правовий захист.

Консультація Міністра юстиції України: виїзд дитини за кордон

Шановний Павле Дмитровичу, вітаю! Розпочались літні канікули і ми з дитиною
хочемо поїхати за кордон на відпочинок, однак колишній чоловік відмовляється надати
нотаріальну згоду, хоча ми давно розлучені і донька за рішенням суду проживає зі мною.
Підкажіть, будь ласка, як мені бути?
Світлана Попова
Завдяки другому пакету законів #ЧужихДітейНеБуває діти мають можливість
безперешкодно виїхати за кордон, зокрема, для подорожей, лікування, спортивних змагань та
навчання.
Як регулюється тимчасовий виїзд дитини за кордон при наявності боргу зі сплати
аліментів?
Безперешкодно тимчасово поїхати з дитиною в іншу країну тому з батьків, який проживає з
дитиною, можна, якщо інший з батьків, має заборгованість з аліментів понад 4 місяці. А для
дітей з інвалідністю та тяжко хворих дітей, цей строк скорочено до 3 місяців.
Для цього потрібно звернутися до органів державної виконавчої служби або приватного
виконавця, щоб отримати довідку про наявність в іншого з батьків заборгованості зі сплати
аліментів.
При перетині державного кордону України необхідно пред’явити довідку про наявність
заборгованості у другого з батьків зі сплати аліментів. Якщо мова йде про борг для
утримання тяжкохворої дитини або дитини з інвалідністю, то необхідно подати також
документ, що підтверджує хворобу дитини або її інвалідність.
Окремо хочу зазначити, що ці норми стосуються усіх поїздок, навіть тих, тривалість яких
перевищує 1 місяць.
Чи можна тимчасово виїхати з дитиною без дозволу другого з батьків строком до 1
місяця?
Вивезти дитину за кордон з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях,

фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, спортивних заходах,
оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном може лише матір чи батько, який не

перешкоджає другому з батьків бачитися з малюком і брати участь у вихованні свого сина чи
доньки. За виконання цієї умови достатньо поінформувати рекомендованим листом другого з
батьків про тимчасовий виїзд дитини, якщо його місце проживання відомо. У листі має бути
зазначена мета поїздки, куди їде дитина, а також на який термін покидає територію України.

При перетині кордону України прикордоннику необхідно пред’явити рішення суду або
органу опіки про визначення місця проживання дитини.
Важливо вчасно повернутися до України з дитиною строком до 1 місяця з дати виїзду.
Як поїхати з дитиною за кордон тому з батьків, хто проживає окремо від дитини?
Для того, щоб скористатися правом поїздки з малюком за кордон той з батьків, який
проживає окремо від дитини, повинен належно виконувати батьківські обов'язки і, що
найголовніше, не мати заборгованості зі сплати аліментів.
Йому потрібно звернутися з рекомендованим листом із повідомленням про вручення до того
з батьків, з яким проживає дитина, за наданням нотаріально посвідченої згоди на виїзд
дитини за межі України.

У разі ненадання тим з батьків, який проживає з дитиною, у 10-денний строк з моменту
повідомлення про вручення рекомендованого листа нотаріально посвідченої згоди на виїзд
дитини за кордон, потрібно звернутися до суду із заявою про надання дозволу на виїзд
дитини за кордон БЕЗ згоди другого з батьків.
При перетині державного кордону України пред’явити нотаріально посвідчену згоду другого
з батьків або рішення суду про дозвіл на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків.
Важливо вчасно повернутися до України з дитиною у строк, передбачений згодою або
рішенням суду.
Яке покарання за порушення строку вивезення дитини?
Аби збалансувати права й обов’язки батьків, ми встановили реальну відповідальність для
порушників.
За умисне порушення місячного строку встановлена адміністративна відповідальність штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні ця сума
складає від 1700 до 3400 грн).
Окрім цього такі батько чи матір втратять на рік право виїзду за кордон з дитиною, крім
випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків.
Окремо звертаю вашу увагу на те, що ці новели стосуються лише тих дітей, які проживають
у неповних сім’ях. Для всіх інших наявність нотаріально засвідченого дозволу є
обов’язковим.
Куди звертатися за більш детальними консультаціями та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з данного приводу, будь ласка, телефонуйте до контактцентру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та
безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по
всій Україні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

«ВСЕ ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ЗБІР ТА ОБРОБКУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»
Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу,
яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної
особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її
персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у
письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.
Законодавство про захист персональних даних складають Конституція
України, Закон України «Про захист персональних даних, інші закони та
підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 32 Конституції України надає право людини на невтручання в її
особисте життя. Не допускається збирання, зберігання, використання поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та
прав людини.
Розпорядник персональних даних є фізична чи юридична особа, якій
володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від
імені володільця.
Суб’єкт персональних даних є фізична особа, персональні дані якої
обробляються.
Під обробкою персональних даних мається на увазі будь-яка дія або
сукупність дій зі збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування,
зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація,
передача), знеособлення,знищення персональних даних, у тому числі з
використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне
походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в
політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального

покарання, а

також даних, що стосуються

здоров’я, статевого життя,

біометричних або генетичних даних.
Суб'єкт персональних даних має право:
1)

знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних

даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування)
володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення
щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків,
встановлених законом;
2)

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних

даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні
дані;
3)

на доступ до своїх персональних даних;

4)

отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня

надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи
обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких
персональних даних;
5)

пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із

запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6)

пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх

персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних
даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7)

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та

випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням,
ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання
відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію
фізичної особи;
8)

звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до

Уповноваженого або до суду;
9)

застосовувати

засоби

правового

законодавства про захист персональних даних;

захисту

в

разі

порушення

10)

вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх

персональних даних під час надання згоди;
11)

відкликати згоду на обробку персональних даних;

12)

знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13)

на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові

наслідки.
Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо
обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або
повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних
із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних
даних чи відповідно до закону.
Використання персональних даних володільцем здійснюється у разі
створення ним умов для захисту цих даних. Володільцю забороняється
розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до
персональних даних яких надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з
такими даними.
Використання

персональних

даних

працівниками

суб'єктів

відносин,

пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до
їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники
зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних,
які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи
службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке
зобов'язання

чинне

після

припинення
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діяльності,

пов'язаної

з

персональними даними, крім випадків, установлених законом.
Відомості про особисте життя фізичної особи не можуть використовуватися
як чинник, що підтверджує чи спростовує її ділові якості.
Підставами для обробки персональних даних є:
1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних
даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;

3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт
персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних
чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу
суб’єкта персональних даних;
4) захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;
5) необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який
передбачений законом;
6) необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних
або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли
потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у
зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.
Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у
межах повноважень, передбачених законом, здійснюють такі органи:
1) Уповноважений;
2) суди.
За порушення недоторканості приватного життя, а саме за незаконне
збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної
інформації про особу або незаконна зміна такої інформації винна особа
притягується до кримінальної відповідальності.
Головний спеціаліст
сектору документування та контролю
Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у місті Києві
Ковальська Анна Олександрівна

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО
ПРОВАДЖЕННЯ
Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання,
перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право
вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами
державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо
виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить
стягувачу.
Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним
виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території
України.
Виконання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити певні дії,
здійснюється виконавцем за місцем вчинення таких дій.
Виконавець має право вчиняти виконавчі дії щодо звернення стягнення
на доходи боржника, виявлення та звернення стягнення на кошти, що
перебувають на рахунках боржника у банках чи інших фінансових установах,
на рахунки в цінних паперах у депозитарних установах на території, на яку
поширюється юрисдикція України.
У разі необхідності проведення перевірки інформації про наявність
боржника чи його майна або про місце роботи на території, на яку не
поширюється компетенція державного виконавця, державний виконавець
доручає проведення перевірки або здійснення опису та арешту майна
відповідному органу державної виконавчої служби.
Порядок надання доручень, підстави та порядок вчинення виконавчих дій
на території, на яку поширюється компетенція іншого органу державної
виконавчої служби, передачі виконавчих проваджень від одного органу
державної виконавчої служби до іншого, від одного державного виконавця
до іншого визначаються Міністерством юстиції України.
Для проведення перевірки інформації про наявність боржника чи його
майна або про місце роботи в іншому виконавчому окрузі приватний
виконавець має право вчиняти такі дії самостійно або залучати іншого
приватного виконавця на підставі договору про уповноваження на вчинення
окремих виконавчих дій, типова форма якого затверджується Міністерством
юстиції України.
За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення (у разі якщо
виконавчі провадження про стягнення коштів з одного боржника відкрито у
кількох органах державної виконавчої служби, якщо боржник та його майно
перебувають на території адміністративно-територіальних одиниць,
віднесених до підвідомчості різних органів державної виконавчої служби,
тощо), або у разі виконання зведеного виконавчого провадження в органах
державної виконавчої служби можуть утворюватися виконавчі групи в
порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
У разі хвороби державного виконавця, його перебування у відрядженні
чи відпустці, звільнення чи відсторонення від посади державного виконавця,

включення державного виконавця до складу виконавчої групи при іншому
органі державної виконавчої служби, відводу (самовідводу) державного
виконавця, наявності інших обставин, що ускладнюють виконання рішення,
виконавче провадження може бути передане від одного державного
виконавця до іншого.
У разі відводу (самовідводу) всіх державних виконавців органу
державної виконавчої служби, утворення виконавчої групи, якщо виконавчі
провадження щодо одного й того самого боржника відкриті в різних органах
державної виконавчої служби, наявності інших обставин, що ускладнюють
виконання рішення, виконавче провадження може бути передане від одного
органу державної виконавчої служби до іншого.
Передача виконавчих проваджень від одного державного виконавця до
іншого, від одного органу державної виконавчої служби до іншого або до
виконавчої групи здійснюється в порядку, визначеному Міністерством
юстиції України.

Печерський районний відділ
державної виконавчої служби міста Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПОСВІДЧЕННЯ СЕКРЕТНОГО ЗАПОВІТУ.
В багатьох країнах Європи (Франції, Іспанії, Італії, Угорщини тощо)
практика посвідчення такого виду заповіту як «секретний» (таємний або
закритий) існує вже довгий час. В Україні посвідчення секретного заповіту
стало можливим лише з прийняттям нового Цивільного кодексу, який набрав
чинності з 1 січня 2004 року. Головна мета створення інституту секретного
заповіту в Цивільному кодексі України полягає в тому, щоб максимально
захистити таємницю заповіту.
Секретний заповіт за процедурою складення, оформлення та
нотаріального посвідчення суттєво відрізняється від загальноприйнятих
заповітів, які були раніше і які й зараз складаються у переважній більшості.
Оскільки статтею 1249 Цивільного кодексу України прямо не передбачено
форму такого заповіту, то вважається, що він підпорядковується загальним
нормам про форму та зміст заповітів, які передбачені цим кодексом, та на нього
поширюються правила щодо форми заповіту (ст. 1247 Цивільного кодексу
України). Посвідчити такий заповіт має право лише нотаріус.
Зміст Цивільного кодексу України дає підстави визначити секретний
заповіт як розпорядження спадкодавця, яке визначає долю належного йому
майна та містить вказівки немайнового змісту, зроблене у письмовій формі і
підписане ним особисто. Також у ньому має бути зазначено місце і час його
складання. Цей заповіт посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його
змістом.
Нотаріус повинен роз’яснити заповідачу, що текст такого заповіту має
бути викладений таким чином, щоб розпорядження заповідача не викликало
неясностей чи суперечок після відкриття спадщини (підпункт 3.2 пункту 3
глави 3 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5
(далі - Порядок).
Оскільки, згідно з положеннями цивільного законодавства секретний
заповіт посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом, ця
нотаріальна дія має свою специфіку. Необхідно зазначити деякі моменти, які
дозволяють уникнути можливих непорозумінь, що ведуть до визнання такого
заповіту недійсним. По-перше, нотаріус має ознайомити заповідача з тими
елементами заповіту, які мають бути в ньому відображені (це склад майна, що
заповідається, найменування осіб, до яких за волею заповідача має перейти
спадщина, частки у спадковій масі, які вони мають отримати, тощо).
Також нотаріус має пересвідчитись у тому, що заповідач знає про
необхідність наявності цих елементів і вони є в секретному заповіті, що
з’ясовується зі слів особи. Отже, зміст секретного заповіту при таких діях
залишається невідомим нотаріусу, що відповідає вимогам Цивільного кодексу
України.
У той же час зроблене застереження дає певні гарантії того, що зміст
секретного заповіту відповідає вимогам, які законодавство висуває до його
дійсності. Тому нотаріусу, який буде посвідчувати секретний заповіт, слід
звернути увагу заповідача на можливості виконання умов заповіту
спадкоємцями. Так, якщо в заповіті будуть зазначені умови, які навряд чи

можливо виконати і виконання яких ще складніше перевірити (наприклад,
розвіяти прах спадкодавця десь над морем або над горами та ще в якомусь
конкретному місці та в конкретний спосіб: з гелікоптера, літака тощо), це
значно ускладнить для спадкоємців отримання спадщини. Тому заповідач має
скласти заяву про те, що нотаріус ознайомив його з правилами складання
секретного заповіту та з пунктами, які повинні бути в ньому, та підписати її.
Секретний заповіт подається нотаріусу особою, яка його склала, у
заклеєному конверті. На цьому конверті має бути особистий підпис заповідача.
Якщо підпис на конверті проставлений не в присутності нотаріуса, то заповідач
повинен особисто підтвердити, що підпис на конверті зроблений ним. Нотаріус
ставить на конверті, в якому знаходиться цей заповіт, посвідчувальний напис
про посвідчення та прийняття на зберігання секретного заповіту, а також
скріплює його печаткою, в присутності заповідача поміщає його в інший
конверт та опечатує. На конверті зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата
народження заповідача і дата прийняття на зберігання цього заповіту. Про
прийняття секретного заповіту на зберігання нотаріус може видати заповідачу
за його бажанням відповідне свідоцтво.
Незважаючи на те, що в статті 1249 Цивільного кодексу України
зазначено про посвідчення секретного заповіту нотаріусом, в цьому випадку
нотаріус не посвідчує секретний заповіт, а лише засвідчує підпис заповідача на
конверті з заповітом і приймає його на зберігання. Відомості про посвідчення
секретного заповіту підлягають внесенню до Спадкового реєстру.
Якщо наміри заповідача змінилися і він бажає скасувати свій заповіт,
достатньо подати заяву і отримати назад свій конверт із секретним заповітом.
При цьому підпис заповідача на заяві про скасування секретного заповіту має
бути нотаріально засвідченим. Відповідно до статті 1255 Цивільного кодексу
України та статті 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріус не має права до
відкриття спадщини розголошувати відомості щодо факту складення заповіту,
його змісту, скасування або зміни заповіту.
Після отримання достовірної інформації про смерть спадкодавця
наступним кроком буде призначення нотаріусом дня оголошення секретного
заповіту. Про це він повідомляє членів сім’ї та родичів відповідним листом,
якщо місцезнаходження їх відоме, а якщо невідоме - шляхом відповідного
оголошення у друкованих засобах масової інформації.
Нажаль, Цивільний кодекс України та інші законодавчі акти не
встановлюють перелік таких засобів масової інформації. Тому, у випадку
складання секретного заповіту нотаріусу надзвичайно складно визначити,
навіть, приблизне коло можливих спадкоємців, так як заповіт може бути
складений на користь осіб, що не входять до близького оточення спадкодавця,
або ж на користь юридичних осіб чи держави. А без повідомлення зацікавлених
осіб про оголошення секретного заповіту нотаріус не праві оголошувати його
зміст.
Надалі, в присутності заінтересованих осіб і двох свідків нотаріус
відкриває конверт, у якому зберігається заповіт, і оголошує його. Про
оголошення заповіту складається протокол, який підписують нотаріус і свідки.
У протоколі зазначаються: дата, час та місце його складання; дата посвідчення
та прийняття на зберігання секретного заповіту; прізвище, ім’я по батькові осіб,

присутніх при оголошенні, у тому числі свідків; відомості про повідомлення
осіб, які не з’явились на оголошення секретного заповіту або відомості про
повідомлення в друкованих засобах масової інформації; стан заповіту
(закреслені місця, поправки, недоліки); стан конверта, в якому знаходився
заповіт, а також до протоколу записують весь текст заповіту.
У разі неможливості визначення з тексту секретного заповіту справжньої
волі заповідача щодо розпорядження майном після його смерті, нотаріус
роз’яснює заінтересованим особам право на тлумачення тексту заповіту.
Тлумачення спадкоємцями змісту секретного заповіту має відбуватися за їх
спільною згодою, про що зазначається у протоколі. У протоколі зазначається
попередження нотаріусом свідків про відповідальність за шкоду, заподіяну
ними внаслідок розголошення відомостей, які стали їм відомі у зв’язку з
оголошенням секретного заповіту. Також в протоколі можуть бути зазначені
інші істотні обставини оголошення заповіту.
Якщо заінтересована особа, що належним чином була повідомлена про
день оголошення секретного заповіту, на оголошення не з’явилася, нотаріус
оголошує зміст секретного заповіту тим особам, які з’явилися. У разі з’явлення
заінтересованої особи після оголошення заповіту нотаріус ознайомлює її з
протоколом оголошення секретного заповіту, про що робить відповідну
відмітку, яка підписується також цією особою. Секретний заповіт після
оголошення залишається в справах державної нотаріальної контори чи
приватного нотаріуса.
Така форма заповіту, як секретний, має на меті максимальне збереження
конфіденційної інформації та таємниці волевиявлення громадянина щодо
розпорядження своїм майном на випадок його смерті. Це безумовно
позитивний фактор для обрання саме такого виду заповіту. Але існує
вірогідність того, що зміст секретного заповіту, складеного самостійно
громадянином, не обізнаним в законодавстві, може принципово суперечити
законодавству, мати розбіжності, суперечливості у трактуванні його змісту, що
призведе до можливих ускладнень при реалізації цього заповіту при відкритті
спадщини.
А тому перед складанням такого заповіту краще звернутися до нотаріуса
для отримання консультації, як це правильно зробити, щоб в подальшому не
виникали проблеми у спадкоємців із оформленням спадкових прав.

Восьма київська державна нотаріальна контора

До уваги осіб, які бажають накласти заборону на здійснення реєстраційних
дій щодо об’єкта нерухомого майна, з метою запобігання її відчуженню.
Процедура державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень визначена Законом України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) та Порядком державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі
змінами).
Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону державній реєстрації
підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження,
за умови їх відповідності законодавству і поданим/отриманим документам.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 2 Закону обтяження – це
заборона

розпоряджатися

та/або

користуватися

нерухомим

майном,

встановлена законом, актами уповноважених на це органів державної влади, їх
посадових осіб або така, що виникла на підставі договору.
Разом з тим, у базі даних заяв Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно реєструються рішення судів, заяви власників об'єктів
нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій, рішення судів про
скасування відповідних рішень судів, заяви власників об'єктів нерухомого
майна про відкликання власних заяв про заборону вчинення реєстраційних дій
(абзац третій частини першої статті 16 Закону).
Згідно із вимогами статті 25 Закону проведення реєстраційних дій
зупиняється на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій,
що набрало законної сили, або на підставі заяви власника об'єкта нерухомого
майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об'єкта
нерухомого майна.
Однак, відповідно до абзацу другого частини третьої статті 25 Закону
державний реєстратор приймає рішення про відновлення реєстраційних дій,
якщо власником об'єкта нерухомого майна, яким подано заяву про заборону
вчинення реєстраційних дій, у строк, що не перевищує десяти робочих днів, не

подано рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало
законної сили.
З огляду на викладене, інформуємо, що власник об'єкта нерухомого
майна повинен особисто звернутися із заявою до суб'єкта державної реєстрації
про накладення заборони вчинення реєстраційних дій щодо власного об'єкта
нерухомого майна.
Згідно із вимогами пункту 2 частини першої статті 6 Закону суб'єктами
державної реєстрації прав є: виконавчі органи сільських, селищних та міських
рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та
Севастополі державні адміністрації; акредитовані суб'єкти, а також нотаріуси.
Також повідомляємо, що відповідно до статті 11 Закону державний
реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері
державної реєстрації прав. Втручання, крім випадків, передбачених цим
Законом, будь-яких органів влади, їх посадових осіб, юридичних осіб, громадян
та їх об'єднань у діяльність державного реєстратора під час проведення
реєстраційних дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із
законом.
Водночас, частиною першою статті 37 Закону передбачено, що рішення, дії
або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав
можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних
органів або до суду.
Відділ державної реєстрації
друкованих засобів масової інформації
та громадських формувань

Порядок звільнення майна з-під арешту в рамках виконавчого
провадження
Законом України «Про виконавче провадження» та Інструкцією з
організації примусового виконання рішень регулюється порядок звільнення
майна з-під арешту в рамках виконавчого провадження.
Арешт на майно боржника може накладатися виконавцем шляхом:
• винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника,
що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших
фінансових установах;
• винесення постанови про арешт коштів, що перебувають у касі
боржника або надходять до неї;
• винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення
заборони на його відчуження;
• проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.
Відповідно до статті 39 Закону України «Про виконавче провадження» у
разі закінчення виконавчого провадження арешт, накладений на майно
боржника, знімається, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи
примусового виконання рішення, а також провадяться інші дії, необхідні у
зв'язку із завершенням виконавчого провадження.
Відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, у
постанові про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого
документа стягувану чи повернення виконавчого документа до суду або
іншого органу який його видав, виконавець зазначає підставу для цього з
посиланням на відповідну норму Закону, результати виконання, а також
наслідки завершення відповідного виконавчого провадження (зняття арешту
тощо).
Відповідно до статті 59 Закону України «Про виконавче
провадження» особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт,
належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про
визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.
У разі прийняття судом рішення про зняття арешту з майна - арешт з
майна знімається за постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли
йому стало відомо про такі обставини.
Копія постанови про зняття арешту з майна надсилається боржнику та
органу (установі), якому була надіслана для виконання постанова про
накладення арешту на майно боржника.
Виконавець зобов'язаний зняти арешт з рахунку боржника не пізніше
наступного робочого дня з дня надходження від банку документів, які
підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено
звертати стягнення згідно із цим Законом.
З майна боржника може бути знято арешт за постановою начальника
відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо
підпорядкований державний виконавець, якщо виявлено порушення порядку
накладення арешту, встановленого цим Законом.

Копія постанови начальника відділу державної виконавчої служби про
зняття арешту з майна боржника не пізніше наступного дня після її
винесення надсилається сторонам та відповідному органу (установі) для
зняття арешту.
У разі наявності письмового висновку експерта, суб'єкта оціночної
діяльності, суб'єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності
реалізації арештованого майна боржника у зв'язку із значним ступенем його
зносу, пошкодженням або в разі якщо витрати, пов'язані із зверненням на
таке майно стягнення, перевищують грошову суму, за яку воно може бути
реалізовано, арешт з майна боржника може бути знято за постановою
виконавця.
Копії постанови виконавця про зняття арешту з майна надсилаються не
пізніше
наступного робочого дня після її винесення сторонам та
відповідному органу (установі) для зняття арешту.
У всіх інших випадках незавершеного виконавчого провадження арешт з
майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду.
Зазначені у цій статті постанови можуть бути оскаржені сторонами в
десятиденний строк у порядку, встановленому Законом.
Деснянський районний відділ
державної виконавчої служби міста Київ

«Право на відпустку»
Основні питання:
1. Поняття «відпустка». Право громадян на відпустку.
2. Види відпусток.
3. Умови, тривалість і порядок надання відпусток.
1. Відпустка - це час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається
працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати.
Право на відпочинок всім працівникам, гарантується законодавством України, а
саме:ст. 45 Конституції, КЗпП, Законом «Про відпустки» та іншими нормативноправовими актами.
Відповідно до статті 45 Конституції України кожен, хто працює, має право на
відпочинок.Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також
оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих
професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.
Право на відпустку мають громадяни, що перебувають у трудових відносинах з
підприємствами, установами, організаціями незалежно від виду діяльності й галузевої
приналежності, а також громадяни, що працюють за трудовим договором у фізичної особи
(ч. 1 ст. 2 Закону № 504 «Про відпустки»).
Тобто за кожен день перебування в трудових відносинах з роботодавцем у працівника
накопичується час відпустки.
Такі ж самі права на щорічну відпустку, як і інші працівники, мають:
– сумісники;
– працівники – іноземці чи особи без громадянства;
– працівники, які працюють у режимі неповного робочого часу;
– працівники, які працюють у режимі скороченого робочого часу;
– працівники, які працюють у фізичної особи-підприємця.
Фізичні особи, що виконують роботи на підставі укладеного цивільно-правового
договору, не перебувають у трудових відносинах з підприємством чи підприємцем, тому
право на відпустку у такому випадку не виникає.
Право на відпустки у працівника зберігається й у разі його звільнення (ст. 3 Закону №
504«Про відпустки»). За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за
порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з
наступним звільненням. Датою звільнення в цьому випадку є останній день відпустки.
Однак у разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору
невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки
повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність
трудового договору продовжується до закінчення відпустки.
Але якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічну
відпустку за декілька попередніх років, він має право використати їх, а в разі звільнення,
незалежно від підстав, йому повинна бути виплачена компенсація за всі невикористані дні
щорічних відпусток (ст. 24 Закону № 504«Про відпустки»).
Також слід звернути увагу на те, що законодавством не передбачено строку давності,
після якого працівник втрачає право на щорічну відпустку.
2. Питання щодо видів відпусток регулюється Статтями 74, 76 КЗпП і ст. 4 Закону
України «Про відпустки», відповідно до яких встановлені такі види відпусток:
1) щорічні відпустки:

- основна відпустка (стаття 6 ЗаконуУкраїни «Про відпустки»);
- додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (стаття 7
ЗаконуУкраїни «Про відпустки»);
- додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8 ЗаконуУкраїни «Про
відпустки»);
- інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (статті 13, 14 і 15 ЗаконуУкраїни «Про
відпустки»);
3) творча відпустка (стаття 16 ЗаконуУкраїни «Про відпустки»);
3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях (стаття 16-1 ЗаконуУкраїни «Про
відпустки»);
4) соціальні відпустки:
- відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (стаття 17 ЗаконуУкраїни «Про
відпустки»);
- відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18
ЗаконуУкраїни «Про відпустки»);
- відпустка у зв'язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 ЗаконуУкраїни «Про
відпустки»);
- додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з
інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19 ЗаконуУкраїни «Про відпустки»);
5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26 ЗаконуУкраїни «Про
відпустки»).
Також слід зазначити, що законодавством, колективним договором, угодою та
трудовим договором можуть встановлюватись інші види відпусток.
Трішки детальніше розглянемо один з видів щорічної відпусти - додаткова відпустка
за особливий характер праці(стаття 8 Закону України «Про відпустки» ), про яку знають,
нажаль, не всі громадяни. Так, одним із Листів Мінсоцполітики № 1344/13/84-16 від
21.09.16 року, роз’яснюється право на такий вид відпустки:
Згідно з пунктом 1 статті 8 Закону України "Про відпустки" окремим категоріям
працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним
навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних
умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, надаються щорічні додаткові
відпустки за особливий характер праці за Списком виробництв, робіт, професій і посад
працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним
навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних
умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290 (із змінами).
Розділом XXII "Загальні професії за всіма галузями господарства" вищевказаного
Списку для працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та
обчислювальних машинах (у тому числі персональних комп'ютерах), передбачено надання
щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних
днів (позиція 58).
Ця позиція Списку поширюється на всіх працівників, на яких розповсюджується дія
Закону України "Про відпустки", незалежно від обійманої посади (професії), які у своїй
роботі застосовують персональний комп'ютер.
Що стосується надання працівникам додаткової відпустки за ненормований робочий
день, це питання вирішується колективним договором. Надавати одночасно додаткові

відпустки за особливий характер праці, що передбачає зайнятість працівника в цих умовах
50 % робочого часу, та ненормований робочий день законодавством не передбачено.
3. Порядок та умови надання щорічних відпусток регулюються ст.79 КЗпП та ст. 10
Закону про відпустки. Згідно з нормами зазначених статей надання відпустки є обов’язком
роботодавця.
Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватися одночасно зі
щорічною основною відпусткою або окремо від неї.
Тривалість щорічної основної відпустки становить не менше 24 календарних днів за
відпрацьований робочий рік, який відраховується від дня укладення трудового договору
(ст. 75 КЗпП і ст. 6 Закону України «Про відпусти»).
Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю
31 календарний день.
Чинним законодавством, зокрема ст. 6 Закону України «Про відпусти», передбачене
також установлення більшої тривалості щорічних відпусток для певних галузей та
категорій працівників.
Щорічні додаткові відпустки становлять:
– за роботу із шкідливими та важкими умовами праці згідно зі Списком № 1 – до 35
календарних днів;
– за особливий характер праці згідно зі Списком № 2 – до 35 календарних днів;
– працівникам із ненормованим робочим днем – до 7 календарних днів.
Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може
перевищувати 59 к. д., а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах – 69 к.
д.
Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким
розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.
Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у
перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому
підприємстві, в установі, організації.
У разі надання працівнику зазначених щорічних відпусток до закінчення
шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість згідно з частиною шостою ст.
10 Закону про відпустки визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком
випадків, коли щорічні відпустки повної тривалості надаються за бажанням працівника до
настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на
підприємстві.
Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві, на бажання працівника
надаються:
- жінкам – перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також
жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
- інвалідам;
- особам віком до 18 років;
- чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами;
- особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної
(невійськової) служби, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на роботу
протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;
- сумісникам – одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

- працівникам, які успішно навчаються у навчальних закладах та бажають приєднати
відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових,
лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
- працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або
частково щорічну основну відпустку і не отримали за неї грошової компенсації;
- працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторнокурортного) лікування;
- батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу;
- в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим
договором.
Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів,
розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна відпустка або її
частина (не менш як 12 к. д.) для супроводження дитини до місця розташування
навчального закладу та у зворотному напрямі.
Якщо працівники мають двох або більше дітей, які у віці до 18 років вступають до
навчальних закладів, їм така відпустка надається окремо для супроводження кожної
дитини.
Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані
працівникові у будь-який час відповідного робочого року.
Графіки надання відпусток
Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником
або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом і доводяться до відома всіх працівників.
При складанні графіків надання відпусток ураховуються інтереси виробництва, особисті
інтереси працівників та можливості для їхнього відпочинку.
Закон про відпустки не встановлює строку затвердження графіків надання відпусток.
В Україні продовжують діяти Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для
робітників і службовців підприємств, установ, організацій. Пункт 20 цих Правил
передбачає, що графіки надання відпусток складаються на кожен календарний рік не
пізніше 5 січня поточного року.
Оскільки форма графіка надання відпусток законодавчо не встановлена, він
складається у довільній формі.
У графіку надання відпусток, як правило, зазначається місяць початку використання
відпустки, інколи – місяць початку відпустки і місяць її закінчення чи конкретна дата
початку відпустки.
За домовленістю сторін відпустку можна планувати частинами. При поділі відпустки
на частини варто враховувати, що одна основна безперервна її частина має становити не
менше 14 к. д.
Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком,
узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити
працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого
графіком терміну.
Рішення про надання чи ненадання відпустки належить виключно до компетенції
роботодавця, тому в разі відмови працівника використати надане йому Конституцією
України, Законом України«Про відпустки» право на відпочинок (щорічну відпустку)

роботодавець вправі у межах, встановлених графіком надання відпусток, без заяви
працівника видати наказ (розпорядження) про надання йому відпустки.
Згідно зі ст. 139 КЗпП працівники зобов’язані своєчасно і точно виконувати
розпорядження (накази) роботодавця. За їх невиконання працівника може бути
притягнено до дисциплінарної відповідальності.
При складанні графіка надання відпусток має враховуватися, що частиною
дванадцятою ст. 10 Закону «Про відпустки» надано право отримати за бажанням щорічні
відпустки у зручний для них час певним категоріям працівників:
• особам віком до 18 років;
• інвалідам;
• жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;
• жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
• одинокій матері (батьку), яка виховує дитину без батька (матері); опікунам,
піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одну або більше
дітей віком до 15 років за відсутності батьків;
• дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
• ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
• ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також
особам, на яких поширюється чинність Закону № 3551;
• батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу;
• в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим
договором.
Перенесення щорічної відпустки
Випадки перенесення щорічної відпустки на вимогу працівника, а також за
ініціативою власника визначені ст.80 КЗпП та ст. 11 Закону «Про відпустки».
Щорічна відпустка на вимогу працівника має бути перенесена на інший період у разі:
• порушення власником терміну письмового повідомлення працівника про час
надання відпустки*;
* Власник зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки
не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону «Про
відпустки»).
• несвоєчасної виплати власником заробітної плати працівникові за час щорічної
відпустки.
Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні
до її початку (ст. 21 Закону «Про відпустки»).
Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:
• тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку;
Якщо працівнику видано листок непрацездатності до початку відпустки, то її початок
має бути перенесено на інший строк.
Якщо непрацездатність настала у період відпустки, вона підлягає продовженню на
кількість к. д., протягом яких працівник відповідно до листка непрацездатності хворів.
• виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно із
законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням
заробітної плати;
• настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

• збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.
Однак, настання вказаних обставин не означає, що працівник може на свій розсуд
вирішувати питання про перенесення відпустки на період, безпосередньо наступний за
днем припинення дії цих обставин. При перенесенні щорічної відпустки новий строк її
надання встановлюється за погодженням між працівником і власником.
Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час
її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення
дії причин, які її перервали, або за угодою сторін переноситься на інший період з
дотриманням вимог ст.12 Закону «Про відпустки».
Щорічна відпустка за ініціативою власника, як виняток, може бути перенесена на
інший період лише за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним
органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у разі, коли надання
щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на
нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю не
менше 24 к. д. буде використана в поточному робочому році.
Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років
підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років та
працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими та
важкими умовами чи з особливим характером праці.
Поділ щорічної відпустки на частини
Щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини будь-якої
тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 к. д. (ст.
12 Закону «Про відпустки»).
Основна безперервна частина відпустки тривалістю не менше 14 к. д. є однією з
частин щорічної відпустки, яку може бути надано працівникові на його прохання. При
цьому така частина відпустки не обов’язково повинна бути першою її частиною.
Зазначеною нормою передбачено можливість поділу щорічної відпустки на частини, а
не обов’язок роботодавця поділити її на частини на бажання працівника.
Оскільки остаточне рішення про надання працівникові відпустки приймає
роботодавець, з метою недопущення втрат робочого часу, беручи до уваги виробничі
обставини, він може й не погодитися поділити відпустку так, як того бажає працівник, а
також може запропонувати свої умови поділу щорічної відпустки або не поділити її
взагалі.
При поділі відпустки на частини невикористану частину щорічної відпустки має бути
надано працівникові, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після
закінчення робочого року, за який надається відпустка. Не буде порушенням, якщо
працівник використає частину щорічної відпустки в наступному робочому році.
Відкликання з відпустки
Статтею 79 КЗпП та ст. 12 Закону «Про відпустки» передбачено, що відкликання з
щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише у випадках, передбачених
законодавством, зокрема:
• для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх
наслідків;

• для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна
підприємства.
Відкликання із щорічної відпустки допускається лише за певних умов, а саме:
• згода працівника;
• основна безперервна частина відпустки (до відкликання чи після нього) має
становити не менше 14 к. д.;
• невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівникові після
закінчення дії причин, за якими працівник був відкликаний з відпустки, або за угодою
сторін переноситься на інший період з дотриманням вимог ст. 12 Закону «Про відпустки».
У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї
суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.
Що ж стосується окремих видів відпусток, то кожен з них необхідно розглядати
окремо один від одного. Як було зазначено вище, питання відпусток регулюється
ст. 45 Конституції України, КЗпП, Законом «Про відпустки» та іншими нормативноправовими актами.

Третя Київська державна нотаріальна контора
Виконавець: О.П.Пєшкова

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
Конституція України закріпила принцип поділу державної влади на законодавчу, судову й виконавчу і встановила, що організація і порядок діяльності Верховної Ради України, судоустрій, організація і діяльність органів
виконавчої влади, основи державної служби визначаються виключно законами України. Конституційне положення, що основи державної служби
визначаються виключно законами України, відкриває значні можливості для
становлення, розвитку і формування інституту законодавства про державну
службу. В конституціях і законодавстві радянського періоду про це не
говорилось, і лише в 1993 р. був прийнятий перший в історії України Закон
«Про державну службу». Загалом оцінюючи його як корисний і своєчасний,
слід, все ж таки, відзначити, що його положеннями не охоплені всі проблеми
державно-службових відносин, які потребують свого регулювання, він не
призначений для всіх видів державної служби. Фактично можна
стверджувати, що названий Закон має пряме відношення лише до служби в
органах виконавчої влади та апараті цих органів.
Водночас, і Конституція України (ст. 38), і Закон України «Про державну службу» (ст. 4) закріплюють рівне право громадян України на державну службу незалежно від її виду, чим фактично наголошується на важливості та однаковій значимості державної служби, де б вона не здійснювалась. Звертає на себе увагу і те, що питання державної служби в Конституції України не одержали всебічного розгляду та врегулювання. Разом з тим,
Конституція містить багато правових приписів, які тією чи іншою мірою
мають відношення до державного апарату, а відтак і до державної служби,
встановлюють основи сучасної державної служби, надаючи можливості для
подальшого удосконалення конституційно-правових норм у цій сфері
діяльності.
Без належного механізму реалізації права громадян на державну службу
як важливого конституційного принципу вони не матимуть можливостей для
його фактичного здійснення. Тому гарантії прав громадян України на
державну службу мають актуальне звучання і повинні знайти відповідне
відображення в чинному законодавстві.
В Законі України «Про державну службу» закріплене право на державну
службу, незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової
й національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних
переконань, місця проживання, всіх громадян, які здобули відповідну освіту і
професійну підготовку та пройшли конкурсний відбір в установленому
порядку або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів
України. Як видно з наведеного, ніяких економічних, політичних чи
соціальних заборон на державну службу немає. З правової точки зору, лише
визнання особи недієздатною, судимою, якщо така судимість є несумісною із
заняттям посади, та в деяких інших випадках, що встановлені Законами
України, можуть виникати обмеження для прийняття на державну службу.

В Законі України «Про державну службу» прямо не говориться про
гарантії для громадян України права на зайняття державною службою.
Опосередковано говориться про це і в Основному Законі України, оскільки
такими гарантіями можна вважати: вільний і всебічний розвиток особистості
(ст. 23); рівність конституційних прав і свобод та рівність перед законом,
рівність прав жінки і чоловіка (ст. 24); право на свободу думки і слова, на
вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34); право на свободу
світогляду і віросповідання (ст. 35); право на свободу об’єднань у політичні
партії та громадянські організації (ст. 36); право на звернення (ст. 40); право
на працю та вільне її обрання (ст. 43); право на освіту (ст. 53) та ін.
Як гарантії забезпечення права громадян на зайняття державною службою слід розглядати заходи, що здійснюються відповідно до актів Президента України. 11 лютого 2000 року Президент видав Указ «Про підвищення
ефективності системи державної служби», в якому передбачалося прийняття
Стратегії реформування системи державної служби в Україні.
Ця Стратегія передбачає головні напрямки удосконалення, побудови і
розвитку системи сучасної державної служби. Серед них такі, як оптиміза-ція
управління державною службою, забезпечення конкурентності, об’єктивності, прозорості й гласності під час прийняття на державну службу та
просування по службі, підвищення загальної культури державних службовців, суспільної довіри до них, професійне навчання державних службовців та кадрового резерву, наукове забезпечення реформування державної
служби та ін. На розвиток Стратегії Кабінетом Міністрів України розроблені
й 26 липня 2000 р. затвердженні Указом Президента України «Заходи на
виконання Стратегії реформування системи державної служби в Україні». В
Заходах на виконання Стратегії передбачені конкретні напрямки
удосконалення державної служби в Україні, – від підготовки фахівців,
створення кадрового резерву до вдосконалення всього кадрового потенціалу,
створення дієздатного державного апарату.
Значна робота щодо забезпечення реалізації права громадян на державну
службу проводиться Координаційною Радою з питань державної служби при
Президентові України, Головним управлінням державної служби України.
Одним з її результатів є створення проекту Комплексної програми підготовки
державних службовців та заходів, спрямованих на виконання названої
Комплексної програми, які затверджені Указом Президента України від 9
листопада 2000 р.
Разом з тим, залишається гостро актуальним завданням створити якісно
нові правові засади державної служби, з одного боку, а з іншого – забезпечити умови для недопущення руйнації системи державної служби, гарантії
її розвитку та утвердження відповідно до конституційних вимог. Постійне
доопрацювання, внесення змін та доповнень до чинного Закону України
«Про державну службу» не може розв’язати всіх проблем, оскільки він, все ж
таки, розрахований, як уже наголошувалось, тільки на службу в органах
виконавчої влади та їх апараті.

В ході якісного оновлення згаданих правових засад необхідно, на наш
погляд, врахувати і досвід законодавчого регулювання в інших країнах.
Так, ознайомлення із законодавством про державну службу ФРН дає
можливість говорити про певну систему законодавчого регулювання державно-службових відносин, яка враховує федеральний устрій держави, традиції, необхідність централізованого розв’язання низки питань та певної
децентралізації в цій сфері. Традиційні принципи німецької державної служби були відновлені з прийняттям 23 травня 1949 р. Конституції ФРН. Можна
говорити, що Основний Закон ФРН заклав засади сучасної державної служби
в країні, оскільки положення, що стосуються цього інституту, є практично в
усіх розділах конституції.
На базі Основного Закону в ФРН були прийняті: Загальний закон про
правове положення державних службовців від 14 липня 1953 р. в редакції від
27 лютого 1985 р. з наступними змінами та доповненнями; Закон про
федеральних службовців від 14 липня 1953 р. в редакції від 18 вересня 1957
р. та в новій редакції від 27 лютого 1985 р. з наступними змінами й
доповненнями; Закон про забезпечення державних службовців від 24 серпня
1976 р. в редакції від 24 жовтня 1990 р. Низка законів і постанов уряду
стосується врегулювання прав та обов’язків окремих категорій службовців. З
питань регулювання державно-службових відносин законодавчі акти
приймаються і на рівні земель.
Французька система адміністрації (державної служби) побудована на
концепції держави як єдиної централізованої системи, що забезпечує
ефективне управління державою із центру. Чиновництво повністю
підконтрольне президентові та уряду, встановлена чітка ієрархічність і
підпорядкованість нижчих за посадою чи рангом чиновників вищим та всіх їх
політичній владі.
За чинним законодавством, поняття і статус чиновників не тотожний
статусу службовців державного апарату. Державний службовець поняття
більш широке, оскільки кожен чиновник – це державний службовець, але не
кожний державний службовець є чиновником, тобто особою, яка пов’язана з
державною службою професійно, включена в штат державного апарату, має
ранг.
Принципи нинішньої державної служби Франції закладені «Законом про
загальний статус чиновників», який був прийнятий у 1946 р. і врахував
французькі традиції щодо побудови бюрократичної системи. Після прийняття у 1958 р. нової Конституції Франції Президент видав ордонанс про
статус чиновників, яким були внесені певні зміни в Закон 1946 р., але
принципові засади державної служби – чітка підпорядкованість всередині
державних органів – залишилися без змін. Загальний статус державних
службовців врегульований також у Законі про права та обов’язки службовців
від 13 липня 1983 р. та від 11 січня 1984 р. Закони держави, якими
встановлюється загальний статус державних службовців, доповнюються та
розвиваються в актах, що називаються «особливими», або «спеціальними»
статутами. Такі акти затверджуються декретами Державної ради після

консультацій з Вищою радою центральної державної служби. Правові
приписи щодо державно-службових відносин можуть мати рішення
адміністративних суддів і Конституційної ради Франції.
Конституція України, закони та інші нормативно-правові акти дають
підстави віднести державну службу України до традиційної бюрократичної
системи, оскільки вона базується на законодавстві, багато в чому схожа з
європейською державною службою. Звичайно, державна служба в нашій
країні розвивається на основі Конституції з урахуванням національних традицій, практики державотворення, сучасного реформування економічної та
політичної системи, матеріальних і фінансових можливостей тощо.
Розвиток конституційних засад державної служби в Україні, як і в інших
країнах, пов’язаний із прийняттям законів та інших нормативних актів, які б
регулювали весь спектр суспільних відносин, діяльності держави щодо
створення організаційних, соціальних, економічних, правових умов реалізації
конституційного права громадян на державну службу.
Розв’язання проблем кадрової політики в державі пов’язане з визначенням кола державних органів та посадових осіб, які в праві регулювати
основні правовідносини, що виникають у сфері державної служби. Окрім
Верховної Ради України, до них слід віднести Президента України та Кабінет
Міністрів України. При цьому Верховна Рада встановлює основи державної
політики, цілі, завдання та принципи функціонування державної служби в
усіх сферах державної діяльності. Президент України та Кабінет Міністрів
України спрямовують свої зусилля на проведення виробленої політики в
життя, а також розв’язують проблеми підготовки, атестації, підвищення
кваліфікації, формування кадрового резерву та інші з метою забезпечення
ефективності роботи всіх державних органів відповідно до їх компетенції. Ці
та інші повноваження Президента України і Кабінету Міністрів України не
знайшли свого врегулювання в Конституції України та інших законах, тоді як
відомо, що і Президент, і Кабінет Міністрів у практичній діяльності не
можуть не торкатись проблем кадрового забезпечення і фактично їх
вирішувати.
Конкретні питання функціонування апарату в органах законодавчої
влади, судовій системі, органах місцевого самоврядування повинні вирішуватись на основі законів відповідними органами.
Керівництво державною службою покладено на Головне Управління
державної служби України, повноваження якого закріплені в ст. 7 Закону
«Про державну службу». Видається доцільним більш чітко визначити в
законі повноваження цього органу, підвищити його статус у розв’язанні
проблем державної служби, що надасть можливість ефективніше впливати на
діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
місцевих державних адміністрацій у сфері кадрової роботи.
Удосконалення державної служби пов’язано з розв’язанням також і
інших питань, які мають важливий характер. Це – виявлення впливу
конституційних положень та чинного законодавства на розвиток правового
статусу державних службовців, визначення системи та сфери законодавства

про державну службу, вивчення досвіду інших країн у справі регламентації
державної служби та можливостей його застосування в практичній діяльності
державних органів України, розвитку галузевої нормотворчості про державну
службу, з метою конкретизації положень чинного законодавства
(конституційного, фінансового, міжнародного, трудового, кримінального).
Відповідно, законодавство про державну службу складають норми цих
галузей права. Разом з тим, слід погодитися з думкою про те, що в
перспективі службово-правові відносини будуть усе більшою мірою
регулюватися адміністративно-правовими нормами, оскільки вони мають
публічно-правовий характер.
Законодавство про державну службу має більш чітко встановлювати
основні принципи державної служби, права та обов’язки державних службовців, їхні функції, заходи соціального захисту та відповідальності, вирішувати проблеми службової кар’єри. На наш погляд, становлення та розвиток державної служби в Україні повинно спиратись на чітку, конкретну
програму, основою якої має бути стратегія оновлення апарату зі збереженням
наявного кадрового потенціалу, досягнення збалансованого розвитку і
функціонування держави в інтересах громадянського суспільства. Ставлячи в
центр законодавства про державну службу пріоритетність прав та свобод
людини і громадянина, не слід забувати, що кадрова політика повинна
забезпечити поєднання інтересів громадян і держави, створити умови для
розкриття творчого потенціалу особистості в усіх сферах суспільного життя,
в тому числі у розв’язанні завдань розвитку держави.
Програма розвитку законодавства про державну службу має стати складовою стратегії адміністративної реформи в Україні, концепції реформування та розвитку адміністративного права та адміністративного законодавства. Не виключено, що, з огляду на важливість інституту державної
служби для укріплення держави, його широту та комплексність, може постати питання про розробку якщо не концепції розвитку законодавства про
державну службу, то плану законотворчої діяльності в цій сфері. При цьому
доцільно чітко визначитись із питанням пріоритетності законів, термінів їх
підготовки, розгляду та прийняття.
Таким чином, створення державної служби, її становлення та розвиток,
правове регулювання обумовлюється потребами держави, пов’язаними з її
завданнями та функціями, оскільки діяльність законодавчої, виконавчої та
судової влади забезпечується апаратом цих органів та їх структурних
підрозділів. Службовці складають також персонал інших державних
формувань, підприємств, установ і організацій. Усі вони виконують функції
внутрішнього управління відповідною системою та зовнішнього – в ході
взаємодії з іншими державними та недержавними системами, громадянами
чи їх об’єднаннями.
Законодавче регулювання державно-службових правовідносин має бути
спрямоване на забезпечення роботи апарату всіх цих державних органів
відповідно до їх завдань. У правовому відношенні державна служба – це
встановлення державно-службових відносин, в ході реалізації яких

досягається практичне виконання посадових обов’язків, повноважень службовців та компетенції державних органів.
Державна служба має велике організаційне значення, оскільки пов’язана
зі структурно-функціональними елементами державного апарату –
дотриманням організаційних та процесуальних основ діяльності державного
апарату, встановленням ієрархії посад, оцінювання їх роботи, відповідальністю та стимулюванням діяльності.
Виходячи з того, що державна служба єдина в своїй основі, оскільки
завжди пов’язана з управлінням, гадаємо, що найбільш загальні засади
діяльності цього інституту повинні складати закон, у якому були б положення, що притаманні усім видам служби, категоріям посад і службовцям,
організації керівництва й управління державною службою, закріплені
принципи державної служби, закладені основи для подальшого регулювання
державно-службових відносин.
На базі цього нормативного акта можуть бути прийняті інші (на рівні
закону), що регулюють державно-службові відносини в конкретних державних органах та їх апараті в межах відповідних гілок державної влади.
Такий підхід надає можливість окремо врегулювати державно-службові
відносини в органах виконавчої влади, що мають особливий правовий статус,
у правоохоронних, воєнізованих, митних, дипломатичних установах тощо.
Крім того, для ефективного регулювання державно-службових відносин
суттєвим є визначення на законодавчому рівні кола посад та видів діяльності,
які є дуже важливими для держави, але не можуть розглядатися як суто
державна служба, оскільки мають політичне забарвлення. До таких слід
віднести Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету
Міністрів України. Це питання постає відносно голови Верховної Ради
Автономної республіки Крим (АРК) та голови Ради міністрів АРК, голів
обласних (міст Києва і Севастополя) державних адміністрацій.
Завершений вигляд правове регулювання державної служби отримає у
випадку, коли будуть врегульовані питання проходження служби працівниками усіх державних організацій, підприємств і установ, які виконують не
лише організаційно-управлінські функції, а й професійні – в установах
освіти, вищої школи, науки, охорони здоров’я, культури; на підприємствах –
промислових, транспорту, зв’язку, будівництва тощо. Такими можуть бути
закони про особливості проходження служби у відповідних організаціях або
їх об’єднаннях, що стосуються соціально-культурної сфери, промисловості,
інфраструктури. Ці закони повинні узгоджуватися як із законодавством про
державну службу, так і з законами, що регулюють відносини у відповідних
галузях і сферах діяльності.
Оболонський ДВС
Заступник начальника відділу

А.А. Манасерян

Практика чи стажування?
Що таке успішна кар’єра? На чому вона будується? Це, передусім,
наполеглива праця, гострий розум, настирність та везіння, куди ж без нього.
Для когось мрія – державна служба. Бути державним службовцем – неабияка
відповідальність. Державна служба точно підійде людям, небайдужим до
проблем сучасного суспільства, тим, хто прагне змінити світ на краще,
ініціативним, творчим. Багатьох вабить престиж цієї роботи та шляхетність
обраної справи. Найпершим кроком для зайняття посади на державній службі
може стати успішне проходження практики чи стажування.
Практика студентів вищих начальних закладів проводиться відповідно до
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів
України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993
№ 93.
Насамперед, що потрібно зробити для документального оформлення
практики – це укласти договір. Договори про проходження практики
укладаються між ГТУЮ і навчальним закладом заздалегідь. Тривалість дії
договору погоджується сторонами та може встановлюватися на період
конкретного виду практики або на строк до п’яти років. Потім необхідно
отримати направлення на практику. Навчальний заклад оформляє направлення
на практику, яке видається студентам для пред’явлення за місцем проходження
практики. Направлення є підставою для зарахування студентів на практику і
зберігається в ГТУЮ. Управління, в свою чергу, видає внутрішній наказ про
направлення студентів для проходження практики, яким визначається керівник
практики та строки її проходження.
Для організації стажування в ГТУЮ було розроблено Порядок
стажування громадян з числа молоді у структурних підрозділах Головного
територіального управління юстиції у місті Києві та підпорядкованих органах,
затверджений наказом ГТУЮ від 23.05.2017 № 346/6, яким визначено принцип
проходження стажування, осіб, відповідальних за його проведення, обов’язки
керівника стажування і самого стажиста та інші важливі моменти.
Молодь у даному контексті – це громадяни України віком до 25 років, які
є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів за
спеціальностями галузі знань «Право» або отримали вищу освіту у галузі знань
«Право» та не перебувають на посадах державної служби.
Стажування громадян з числа молоді здійснюється з метою ознайомлення
з функціонуванням державної служби строком до 6 місяців (стаття 48 Закону
України «Про державну службу»). Бажаючі пройти стажування мають
можливість скористатися електронним сервісом «Он-лайн будинок юстиції».
Для цього потрібно зайти на сайт ГТУЮ (http://www.justicekyiv.gov.ua), обрати
банер «Он-лайн будинок юстиції», далі вибрати рубрику «Соціальний ліфт» та
вкладку «Стажування». Після заповнення анкета автоматично потрапляє до
ГТУЮ і Вас запросять на особисту консультацію, де можна буде обрати
бажаний структурний підрозділ для стажування, визначити його термін тощо.
Практика і стажування проводяться на безоплатній основі.

Головна відмінність стажування від практики полягає в тому, що
практика студентів навчальних закладів – це складова частина навчального
процесу, який організовується і проводиться під керівництвом навчального
закладу. Стажування ж не є частиною навчального процесу студента, і
відбувається у вільний від навчання час. Навчальні заклади до організації
стажування не долучаються.
ГТУЮ радо зустріне усіх бажаючих пройти практику або стажування.
Скористайтеся своїм правом для отримання нових знань та умінь для
подальшої реалізації своєї професії – юрист.
Наша адреса: провулок Музейний, 2-Д, м. Київ, 01001, контактні
телефони: 279-80-40, 279-82-55, 279-83-65.
Управління персоналу
Головного територіального
управління юстиції у місті Києві

Про державну реєстрацію створення професійної спілки
Право створювати організації та вступати до них з метою захисту своїх
трудових прав та інтересів є одним із найбільш важливих соціально-економічних
прав людини, яке закріплене Конституцією України. Громадяни мають право на
участь у професійних спілках з метою своїх трудових і соціально-економічних
прав та інтересів. Можливість безперешкодного об’єднання громадян у
профспілки є одним із найбільш соціально значимих прав громадян у сучасному
демократичному суспільстві.
Порядок створення, діяльності та здійснення державної реєстрації
профспілкових організацій регулюється Законом України «Про професійні спілки
їхні права і гарантії діяльності» (далі – Закон про професійні спілки) та Законом
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та
громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію).
Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будьякого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на
умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок.
Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки,
але можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.
Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та
захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.
Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності.
Інформація щодо їх статутних і програмних документів є загальнодоступною.
Відповідно до статті 1 Закону про професійні спілки, профспілка - це
добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян,
пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності
(навчання).
Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в
установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у
фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе
роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі. Статутом
(положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб,
зайнятих творчою діяльністю, членів фермерських господарств, фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійнотехнічних або вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи
служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.
З метою виконання своїх статутних завдань профспілки, їх організації (якщо
це передбачено статутом) мають право на добровільних засадах створювати
об'єднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевою, територіальною або
іншою ознакою, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них.

Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів
профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціальноекономічних відносин профспілки, організації профспілок можуть мати статус
первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.
Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з
моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають
також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.
Для державної реєстрації профспілкової організації подаються документи,
визначені частиною 1 статті 17 Закону про реєстрацію та статтею 16 Закону про
професійні спілки, а саме:
1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1
затверджена Наказом Міністерства юстиції України 18 листопада 2016 року
№ 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року
№ 2824/5);
2) протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів
профспілки;
3) відомості про виборні органи;
4) список учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів
членів профспілки;
5) у разі прийняття рішення про здійснення діяльності на підставі статуту
профспілки вищого статусу подається повідомлення;
6) статут (за наявності).
Слід зазначити, що орган державної реєстрації не може відмовити в
реєстрації профспілки, об'єднання профспілок. А у разі невідповідності поданих
документів профспілки, об'єднання профспілок зазначеному статусу суб’єкт
державної реєстрації пропонує профспілці, об'єднанню профспілок надати
додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу.
Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації щодо
професійної спілки, її організації або об’єднання, організації роботодавців, її
об’єднання – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної
реєстрації.
Адміністративний збір за державну реєстрацію професійної спілки не
справляється.
Вищезазначений пакет документів необхідно подати до Головних
територіальних управлінь юстиції за місцезнаходженням профспілкової
організації.
Головний спеціаліст відділу державної
реєстрації друкованих засобів масової
інформації та громадських формувань
Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції
у місті Києві - державний реєстратор

О.Г. Колеснік

Про державну реєстрацію створення професійної спілки
Право створювати організації та вступати до них з метою захисту своїх
трудових прав та інтересів є одним із найбільш важливих соціально-економічних
прав людини, яке закріплене Конституцією України. Громадяни мають право на
участь у професійних спілках з метою своїх трудових і соціально-економічних
прав та інтересів. Можливість безперешкодного об’єднання громадян у
профспілки є одним із найбільш соціально значимих прав громадян у сучасному
демократичному суспільстві.
Порядок створення, діяльності та здійснення державної реєстрації
профспілкових організацій регулюється Законом України «Про професійні спілки
їхні права і гарантії діяльності» (далі – Закон про професійні спілки) та Законом
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та
громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію).
Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будьякого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на
умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок.
Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки,
але можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.
Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та
захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.
Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності.
Інформація щодо їх статутних і програмних документів є загальнодоступною.
Відповідно до статті 1 Закону про професійні спілки, профспілка - це
добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян,
пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності
(навчання).
Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в
установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у
фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе
роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі. Статутом
(положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб,
зайнятих творчою діяльністю, членів фермерських господарств, фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійнотехнічних або вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи
служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.
З метою виконання своїх статутних завдань профспілки, їх організації (якщо
це передбачено статутом) мають право на добровільних засадах створювати
об'єднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевою, територіальною або
іншою ознакою, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них.

Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів
профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціальноекономічних відносин профспілки, організації профспілок можуть мати статус
первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.
Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з
моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають
також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.
Для державної реєстрації профспілкової організації подаються документи,
визначені частиною 1 статті 17 Закону про реєстрацію та статтею 16 Закону про
професійні спілки, а саме:
1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1
затверджена Наказом Міністерства юстиції України 18 листопада 2016 року
№ 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року
№ 2824/5);
2) протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів
профспілки;
3) відомості про виборні органи;
4) список учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів
членів профспілки;
5) у разі прийняття рішення про здійснення діяльності на підставі статуту
профспілки вищого статусу подається повідомлення;
6) статут (за наявності).
Слід зазначити, що орган державної реєстрації не може відмовити в
реєстрації профспілки, об'єднання профспілок. А у разі невідповідності поданих
документів профспілки, об'єднання профспілок зазначеному статусу суб’єкт
державної реєстрації пропонує профспілці, об'єднанню профспілок надати
додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу.
Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації щодо
професійної спілки, її організації або об’єднання, організації роботодавців, її
об’єднання – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної
реєстрації.
Адміністративний збір за державну реєстрацію професійної спілки не
справляється.
Вищезазначений пакет документів необхідно подати до Головних
територіальних управлінь юстиції за місцезнаходженням профспілкової
організації.
Головний спеціаліст відділу державної
реєстрації друкованих засобів масової
інформації та громадських формувань
Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції
у місті Києві - державний реєстратор

О.Г. Колеснік

Заповіт подружжя
1. Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке
належить йому на праві спільної сумісної власності.
2. У разі складення спільного заповіту частка у праві спільної сумісної
власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя,
який його пережив. У разі смерті останнього право на спадкування мають
особи, визначені подружжям у заповіті.
3. За життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від
спільного заповіту. Така відмова підлягає нотаріальному посвідченню.
4. У разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження
майна, зазначеного у заповіті подружжя.
Об'єктом заповідальних розпоряджень у заповіті подружжя є майно, що
належить подружжю на праві спільної сумісної власності. Буквальне
тлумачення словосполучення «майна, яке належить йому на праві спільної
власності» дозволяє стверджувати, що таке майно має бути в наявності на час
складання заповіту, хоча це і суперечить загальній нормі ЦК, що пов'язує
чинність заповіту щодо складу спадщини з моментом її відкриття (ч. 4 ст. 1236
ЦК), а також нині чинній нотаріальній практиці, яка свідчить про те, що
нотаріус не перевіряє належність спадкового майна заповідачу в момент
складання заповіту (пункт 159 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних
дій нотаріусами України). Заповіт подружжя практично не одержав свого
застосування у сучасній практиці, тому питання про те, чи має нотаріус
витребувати докази належності майна, що заповідається, подружжю на праві
спільної сумісної власності, наразі залишається відкритим.
Водночас можна стверджувати, що подружжя має право скласти заповіт на
усе майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності.
2. Сутність розпоряджень у заповіті подружжя полягає в тому, що після
смерті одного з подружжя належна йому частка у спільній сумісній власності
переходить до другого з подружжя, який пережив першого, і тільки в разі
смерті останнього - спадщина переходить до призначеного ними спільно
спадкоємця. Чинний ЦК не дає відповіді на питання, яким чином після смерті
першого з подружжя його частка у спільній сумісній власності перейде до
другого з подружжя - автоматично чи шляхом прийняття її за звичайною
процедурою спадкування. Оскільки у ЦК не зазначене інше, подружжя у
заповіті має призначати спадкоємцями один одного, в такому разі частка
вважатиметься об'єктом спадкування на користь другого з подружжя. Разом з
тим другий з подружжя, який пережив, очевидно, вважатиметься звичайним
спадкоємцем, і з його спадщини вираховуватиметься обов'язкова частка,
виплачуватимуться борги кредиторам спадкодавця тощо. Таким чином, не
виключено, що до спадкоємця, призначеного спільним заповітом подружжя,
перейде майно не у тому вигляді, в якому воно було заповідане.
3. Кожен з подружжя-заповідачів має право відмовитись від спільного
заповіту тільки за життя їх обох. Після смерті одного з подружжя другий з
подружжя вже не матиме права скасувати зроблений подружжям заповіт. З
метою забезпечення виконання спільного заповіту подружжя нотаріус накладає
заборону відчуження майна, яке є об'єктом заповідальних розпоряджень.
Сьома київська державна нотаріальна контора

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
28 жовтня 2019 року № 976

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної
служби категорії «Б» - заступника начальника відділу контролю за
виконанням актів та доручень МВС контрольного управління
Департаменту формування політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх
справ
Посадові обов’язки

Загальні умови
Організовує роботу відділу.
Вносить
пропозиції
начальникові
управління щодо заходів з удосконалення
організації контролю за виконанням вимог
актів і доручень МВС та інших питань
віднесених до компетенції управління.
Планує роботу відділу і здійснює
контроль за своєчасним виконанням
запланованих заходів.
Організовує та відповідає за забезпечення
контролю за виконанням органами та
підрозділами системи МВС актів і
доручень керівництва Міністерства, а
також інших документів.
Забезпечує постійний моніторинг стану
виконання органами та підрозділами
системи МВС відомчих актів і доручень
МВС, узятих відділом на контроль, вживає
заходів щодо їх вчасного виконання та
готує
матеріали
для
інформування
керівництва Міністерства і Департаменту
про наслідки здійснених контрольних
заходів.
За дорученням керівництва Департаменту
бере участь у перевірках виконання
органами та підрозділами системи МВС
відомчих актів і доручень керівництва
Міністерства.
Здійснює
контроль
за
веденням
діловодства та організовує постійний

Умови оплати праці

Інформація про строковість чи
безстроковість призначення на
посаду

моніторинг стану виконання документів.
Забезпечує взаємодію з контрольними
підрозділами органів виконавчої влади,
діяльність
яких
спрямовується
і
координується
Кабінетом
Міністрів
України через Міністра внутрішніх справ
України,
керівниками
структурних
підрозділів апарату Міністерства, інших
органів і підрозділів системи МВС з питань
виконавської дисципліни.
Організовує роботу по контролю за
станом виконання актів і доручень органів
державної влади.
Бере особисту участь у підготовці
пропозицій законопроектів, підзаконних,
нормативно-правових актів, які стосуються
питань діяльності Департаменту та інших
питань
правоохоронної
діяльності,
розроблення яких ініційовано апаратом
МВС, а також, що надходять до МВС від
інших центральних органів виконавчої
влади.
У разі відсутності начальника відділу за
дорученням керівництва Департаменту
виконує його обов’язки.
Виконує інші доручення керівника
відділу.
Посадовий оклад – 10788 грн
Надбавки, доплати та премії відповідно
до ст. 52 Закону України «Про державну
службу» та постанови Кабінету Міністрів
України від 18.01.2017 № 15 «Питання
оплати праці працівників державних
органів»
Безстроково

Перелік інформації, необхідної
1) заява про участь у конкурсі із
для участі в конкурсі, та строк її зазначенням основних мотивів щодо
подання
зайняття посади за формою згідно
з додатком 2 до Порядку проведення
конкурсу на зайняття посад державної
служби,
затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів України від 25 березня
2016 року № 246 (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25 вересня

2019 року № 844);
2) резюме за формою згідно з додатком
2 до Порядку проведення конкурсу на
зайняття
посад
державної
служби,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від 25 березня 2016
року № 246 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25 вересня 2019
року
№ 844), в якому обов’язково
зазначається така інформація:
- прізвище,
ім’я,
по
батькові
кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує
особу та підтверджує громадянство
України;
- підтвердження
наявності
відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження
рівня
вільного
володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж
державної служби (за наявності),
досвід роботи на відповідних
посадах;
1

Додаткові
документи

(необов’язкові)

3) заява, в якій особа повідомляє, що до
неї не застосовуються заборони, визначені
частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України “Про очищення влади”, та
надає згоду на проходження перевірки
та на оприлюднення відомостей стосовно
неї відповідно до зазначеного Закону.
Документи, що подаються для участі в
конкурсі, приймаються до 18.00 –
06 листопада 2019 року, вул. Богомольця,
10, м. Київ
Заява щодо забезпечення розумним
пристосуванням за формою згідно з
додатком 3 до Порядку проведення
конкурсу на зайняття посад державної
служби.
Особа, яка виявила бажання взяти
участь у конкурсі, може подавати
додаткову інформацію, яка підтверджує
відповідність
встановленим
вимогам,
зокрема стосовно попередніх результатів
тестування, досвіду роботи, професійних

компетентностей,
репутації
(характеристики, рекомендації, наукові
публікації тощо)
Місце, час та дата
проведення конкурсу

початку м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12,
3-поверх, кім. 307, о 10.00, 08 листопада
2019 року (тестування на знання
законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, Волосевич
Ігор
Анатолійович,
номер
телефону та адреса (044) 254-75-55, y.volosevych@mvs.gov.ua
електронної пошти особи, яка
надає додаткову інформацію з
питань проведення конкурсу
Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

Вища за освітнім ступенем не нижче
магістра

2. Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної
служби категорій «Б» чи «В» або досвід
служби
в
органах
місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій
незалежно
від
форми
власності не менше двох років

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності
Вимога
1. Уміння працювати з
комп’ютером

2. Необхідні ділові якості

3. Необхідні особистісні якості

Компоненти вимоги
Рівень досвідченого користувача; досвід
роботи з офісним пакетом Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point); навички
роботи
з
інформаційно-пошуковими
системами в мережі Інтернет
Аналітичні
здібності,
виваженість,
здатність концентруватись на деталях,
адаптивність, стресостійкість, вміння
аргументовано доводити власну точку
зору, навички розв’язання проблем,
уміння
працювати
в
команді,
вимогливість,
вміння
визначати
пріоритети.
Дисциплінованість, готовність допомогти,
наполегливість,
надійність,
чесність,
порядність, креативність, ініціативність,
емоційна стабільність, контроль емоцій,
комунікабельність, повага до інших.

4. Прийняття ефективних рішень

Вміння вирішувати комплексні завдання,
вміння працювати з великими масивами
інформації,
вміння
працювати
при
багатозадачності, встановлення цілей,
пріоритетів та орієнтирів

Професійні знання
Вимога
1. Знання законодавства

2. Знання
спеціального
законодавства, що пов’язане із
завданнями та змістом роботи
державного
службовця
відповідно
до
посадової
інструкції (положення про
структурний підрозділ)

3. Інші знання, необхідні для
виконання
поставлених
завдань

Компоненти вимоги
Конституції України
Закону України «Про державну службу».
Закону
України
«Про
запобігання
корупції»
Закону України «Про очищення влади».
Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади»
Закону України «Про інформацію».
Закону України «Про державну таємницю»
Закону
України
«Про
звернення
громадян»;
Закону України «Про державну таємницю»
Закону України «Про Національну гвардію
України»
Закону України «Про Національну поліцію
України».
Закону
України
«Про
Державну
прикордонну службу України».
Закону України «Про захист персональних
даних».
Закону
України
«Про
національну
безпеку».
Закону України «Про оборону України».
Закону України «Про основні засади
забезпечення кібербезпеки в Україні».
Закону України «Про правовий режим
воєнного стану».
Кодексу цивільного захисту України.
Знання у сфері діловодства, у тому числі
ділового
листування,
підготовки
документів
розпорядчого,
ділового
характеру, аналітичних довідок, підготовки
проектів нормативно-правових актів, їх
погодження та візування
Знання у сфері аналізу й тлумачення
законодавчих актів та застосовування їх
вимог на практиці
Знання про права людини, забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та

чоловіків

Недійсність заповіту
Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт,
складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним.
За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде
встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало
його волі.
Недійсність окремого розпорядження, що міститься у заповіті, не має
наслідком недійсності іншої його частини.
У разі недійсності заповіту спадкоємець, який за цим заповітом був
позбавлений права на спадкування, одержує право на спадкування за законом
на загальних підставах.
Однією з особливостей заповіту як правочину є те, що він водночас може
бути віднесений і до нікчемних, і до оспорюваних правочинів.
Підставами нікчемності заповіту, тобто недійсності в силу закону, без
необхідності прийняття рішення про недійсність судом, є складання заповіту
особою, яка не мала на це права, або складання з порушенням форми та
посвідчення заповіту. Оскільки право на складання заповіту має особа з повною
цивільною дієздатністю (ч. 1 ст. 1234 Цивільного кодексу УкраїниК), згідно ч. 1
ст. 1257 ЦК це і є основною підставою для нікчемності заповіту як такого, що
складений особою, яка не мала на це права. Проте в переважній більшості
випадків такі заповіти стають предметом судового розгляду, в процесі якого і
визначається обсяг дієздатності фізичної особи-заповідача за допомогою
посмертної судово-психіатричної експертизи. Тому попри віднесення таких
заповітів до нікчемних, вони можуть визнаватися недійними в судовому
порядку.
Порушення форми та порядку посвідчення заповітів являють собою
неврахування будь-яких імперативних вимог закону, підзаконних актів щодо
складання заповіту (відсутність нотаріального посвідчення або посвідчення
особами, яке прирівнюється до нотаріального, складання заповіту
представником, відсутність у тексті заповіту дати, місця його складання, дати
та місця народження заповідача тощо).
До оспорюваних заповітів за змістом частини другої коментованої статті
належать ті з них, які визнаються недійними за судовим рішенням на підставі
встановлення того факту, що волевиявлення заповідача не було вільним і не
відповідало його волі. В даному випадку має місце порушення вимоги дійсності
правочину, яка передбачена у ч. 3 ст. 203 ЦК.
При цьому недійні заповіти за ч. 2 ст. 1257 ЦК слід відрізняти від
класичних оспорюваних правочинів, які передбачені ч. 3 ст. 215 ЦК. До
оспорюваних належать правочини, які за наявності певних порушень можуть
бути визнані судом недійсними, в той час як заповіт, який складено з «пороком
волі», суд має визнати недійним.
Продовженням ст. 217 ЦК, яка встановлює, що недійсність окремої
частини правочину не має наслідком недійсності інших його частин і
правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і
без включення до нього недійсної частини, є норма ч. 3 ст. 1257 ЦК про те, що
недійсність окремого розпорядження у заповіті не має наслідком недійсності
іншої його частини.

Водночас слід уточнити, що положення ч. 3 ст. 1257 ЦК застосовуються
тільки в тому випадку, коли внаслідок недійсності окремого розпорядження
заповіт не визнається повністю недійсним. Наприклад, якщо у заповіті був
призначений єдиний спадкоємець, на користь якого була залишена уся
спадщина, а також покладено виконання заповідального відказу, а після смерті
заповідача такий заповіт був визнаний недійним як такий, в якому зовнішнє
волевиявлення не відповідало внутрішній волі заповідача, цілком очевидно, що
розпорядження щодо заповідального відказу втрачає чинність внаслідок
відсутності спадкоємця, який має таке розпорядження виконувати.
Визнання заповіту недійсним в цілому означає недійсність усіх
розпоряджень заповідача, в тому числі і розпорядження щодо позбавлення
спадкоємця права на спадкування.
Поряд з інститутом недійсних заповітів, Цивільний кодекс України оперує
також поняттям «чинний заповіт» (у частинах 3, 4 ст. 1235 ЦК, ч. 4 ст. 1236
ЦК). Можна припустити, що такі заповіти мають визнаватися не недійсними, а
саме нечинними, тобто неукладеними повністю або у частині, оскільки вони
відповідають дійсній волі укладача, вчиняються в межах його цивільної
дієздатності, в них відсутні порушення вимог закону щодо форми, порядку
посвідчення.
Нечинність таких заповітів обумовлюється саме особливостями їх правової
природи, адже чинність заповіту щодо складу об'єктів та суб'єктів спадкування
згідно зазначених норм визначається на час відкриття спадщини, а не на час
складання заповіту.
Чотирнадцята київська
державна нотаріальна контора

Зміна черговості одержання права на спадкування
Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування
може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих
спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Цей договір не може
порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також спадкоємця,
який має право на обов'язкову частку у спадщині.
Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за
рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї
черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого
часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу
спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у
безпорадному стані.
Черговість одержання права на спадкування може бути змінена двома
способами:
1) договірним
2) судовим.
Договірний спосіб полягає в укладенні договору про зміну черговості між
заінтересованими спадкоємцями. Такий договір підлягає нотаріальному
посвідченню.
Договір про зміну черговості за ч. 1 ст. 1259 Цивільного кодексу України
(далі ЦК) укладається спадкоємцями після відкриття спадщини. З практичних
міркувань в абзаці першому пункту 229 Інструкції про порядок вчинення
нотаріальних дій нотаріусами України передбачено, що даний договір
укладається спадкоємцями до видачі свідоцтв про право на спадщину.
Суть договору про зміну черговості полягає в тому, що спадкоємець тієї
черги, яка має право на спадкування, може за своєю волею "підтягнути" до
спадкування спадкоємця або спадкоємців за законом будь-якої з наступних
черг. При цьому спадкоємець попередньої черги право на спадкування не
втрачає. Саме в цьому полягає основна відмінність даного інституту від
відмови від прийняття спадщини на користь іншої особи (ст. 1274 ЦК).
Договір, врегульований ч. 1 ст. 1259 ЦК, стосується тільки зміни
черговості одержання права на спадкування. Відповідно, його змістом не
можуть бути інші питання, зокрема, одночасна зміна часток у спадщині
спадкоємців за законом. У такому договорі має брати участь принаймні один
спадкоємець тієї черги, яка закликається до спадкування. Згоди інших
спадкоємців черги, яка закликається до спадкування, а також спадкоємців, які
мають право на обов'язкову частку у спадщині (ст. 1241 ЦК), на укладення
цього договору не вимагається, оскільки укладення даного договору жодним
чином не звужує змісту наявних у них на даний момент спадкових прав.
Наприклад, спадкоємцями за законом є двоє дітей спадкодавця. Один зі
спадкоємців вирішив укласти договір про зміну черговості з рідним братом
спадкодавця (друга черга) та його тіткою (третя черга). В результаті цього
спадкоємці, які уклали договір про зміну черговості, одержують право на
спадкування по 1/6 спадщини кожний (1/3 від 1/2), а той зі спадкоємців першої
черги, який не приймав участь в укладенні даного договору, залишає за собою
1/2 частку у спадщині, яка і належала йому визначально з відкриттям
спадщини.

Судовий порядок зміни черговості застосовується на підставі задоволення
позову спадкоємця наступних черг до спадкоємців тієї черги, яка безпосередньо
закликається до спадкування. Підставами для задоволення такого позову є
сукупність наступних юридичних фактів, встановлених у судовому порядку: 1)
здійснення опіки над спадкодавцем, тобто надання йому нематеріальних послуг
(спілкування, поради та консультації, поздоровлення зі святами); 2) матеріальне
забезпечення спадкодавця; 3) надання будь-якої іншої допомоги спадкодавцеві,
тобто такої допомоги, яка матеріалізований вираз - прибирання приміщення,
приготування їжі, ремонт квартири; 4) тривалий час здійснення дій, визначених
у пунктах 1 - 3; 5) безпорадний стан спадкодавця, тобто такий стан, під час
якого особа неспроможна самостійно забезпечувати свої потреби, викликаний
похилим віком, тяжкою хворобою або каліцтвом.
Усі вищеперераховані юридичні факти встановлюються судом на власний
розсуд з урахуванням усіх обставин справи.
П’ята київська державна нотаріальна контора

Столична юстиція консультує:
Перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення за
виконавчими документами
Статтею 55 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, а
точніше, додатком до цього Закону, визначений Перелік майна, на яке не може
бути звернено стягнення за виконавчими документами.
За цим додатком до Закону, який також є прямою та безпосередньою
законодавчою нормою, стягнення за виконавчими документами не може бути
звернено на зазначене у цьому Переліку майно, що належить боржникові фізичній особі на праві власності або є його часткою у спільній власності,
необхідне для боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його
утриманні (крім майна та речей, що належать до предметів мистецтва,
колекціонування та антикваріату, дорогоцінних металів та дорогоцінного,
напівдорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення в
сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах):
Отже, не може бути накладено арешт і звернуто стягнення на таке майно:
1. Предмети щоденного побутового особистого вжитку для задоволення
щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб (посуд, постільна білизна, засоби
гігієни), речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі).
2. Лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення,
необхідні боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його
утриманні, за медичними показаннями.
3. Меблі - по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна
шафа на сім’ю.
4. Один холодильник на сім’ю.
5. Один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний
телефон - на кожну особу.
6. Запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого
споживання боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його
утриманні, - з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для придбання
запасів питної води та продуктів харчування для боржника, членів його сім’ї та
осіб, які перебувають на його утриманні, - з розрахунку трикратного розміру
мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення, на кожну
особу.
7. Майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних
обрядів боржником, членами його сім’ї та особами, які перебувають на його
утриманні, професійних занять боржника, членів його сім’ї та осіб, які
перебувають на його утриманні, якщо воно є єдиним джерелом доходу таких
осіб, знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, книги.
8. Паливо, необхідне боржникові, членам його сім’ї та особам, які
перебувають на його утриманні, для приготування щоденної їжі та опалення
(протягом опалювального сезону) житлового приміщення.

9. Використовувані для цілей, не пов’язаних із провадженням
підприємницької діяльності, племінна, молочна і робоча худоба (по одній
одиниці), кролики (дві пари), птиця (п’ять штук), корми, необхідні для їхнього
утримання до вигону на пасовища.
10. Насіння, необхідне для чергового посіву, та незібраний урожай - в осіб,
які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних
ділянок, на які накладено стягнення).
11. Сільськогосподарський інвентар - в осіб, які займаються індивідуальним
сільським господарством.
12. Технічні та інші засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або
усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю та інших
категорій осіб, автомобіль, яким відповідно до закону за медичними
показаннями забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових
умовах.
13. Призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими
нагороджений боржник.
Десята київська державна нотаріальна контора

Посвідчення нотаріусом секретних заповітів
Секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з
його змістом.
Особа, яка склала секретний заповіт, подає його в заклеєному конверті
нотаріусові. На конверті має бути підпис заповідача.
Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює
печаткою і в присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує.
Інститут секретних заповітів - принципово нова правова конструкція в
сучасному цивільному праві. Не була вона відома і дореволюційному
законодавцеві. Водночас норми цивільних кодексів багатьох країн Європи
(Франції, Іспанії, Італії, Угорщини тощо) вже протягом тривалого часу надають
можливість спадкодавцеві розпорядитися своїм майном на випадок смерті
шляхом складання секретного (таємного або закритого) заповіту.
Зміст Цивільного кодексу України (далі ЦК) дає підстави визначити
секретний заповіт як посмертне розпорядження спадкодавця, яке визначає долю
належного йому майна та містить вказівки немайнового змісту, зроблене у
письмовій формі і підписане ним особисто, яке посвідчується нотаріусом без
ознайомлення з його змістом.
Головна мета створення інституту секретних заповітів в ЦК України
полягає в тому, щоб максимально захистити таємницю заповіту. З метою
досягнення цієї мети закон наділяє спадкодавця правом скласти заповіт без
ознайомлення з ним будь-яких сторонніх осіб, в тому числі і нотаріуса.
Водночас, як вбачається із змісту ст. 1249 для визнання заповіту секретним
достатньо, щоб він був поданий нотаріусу у заклеєному вигляді і щоб саме
нотаріус не мав змоги ознайомитись з таким заповітом. Іншими словами, не
виключено, що інші особи, в тому числі ті, які призначені заповітом
спадкоємцями, знатимуть про зміст посмертних розпоряджень заповідача, а
нотаріус як компетентна посадова особа, наділена правомочностями щодо
забезпечення законності у спадковому процесі, можливості ознайомитись із
змістом секретного заповіту буде позбавлена.
Одержавши конверт, де, як передбачається, знаходиться секретний заповіт,
нотаріус перевіряє наявність на ньому підпису заповідача, ставить на конверті
посвідчувальний напис, скріплює печаткою і в присутності заповідача поміщає
його в інший конверт та опечатує. Якщо підпис на конверті проставлений
заповідачем не в присутності нотаріуса, заповідач повинен особисто
підтвердити, що підпис на конверті зроблений ним. На конверті зазначаються
прізвище, ім'я, по батькові, дата народження заповідача і дата прийняття на
зберігання цього заповіту. Про прийняття секретного заповіту на зберігання
нотаріус може видати заповідачу за його бажанням відповідне свідоцтво
(абзаци третій, четвертий, п'ятий Інструкції про порядок вчинення нотаріальних
дій нотаріусами України).
Секретний заповіт повинен задовольняти усі без виключення вимоги, що
пред'являються законодавцем до форми і порядку посвідчення заповідальних
розпоряджень, і їх недодержання повинно тягнути за собою недійсність
заповіту. Іншими словами, секретні заповіти мають укладатися відповідно до
вимог статей 1247, 1248 ЦК.

Цивільний кодекс України, хоча прямо і не забороняє підписання
секретного заповіту іншою особою за дорученням заповідача, але, як свідчить
зміст ч. 4 ст. 207, робить таке підписання неможливим. Справа в тому, що
відповідно до цієї норми підпис іншої особи в тексті правочину, що
посвідчується нотаріально, засвідчується нотаріусом або посадовою особою,
яка вправі вчинювати таку нотаріальну дію, із зазначенням причин, з яких текст
правочину не може бути підписаний особою, яка його вчиняє. В свою чергу,
для того, щоб засвідчити підпис іншої особи, яка підписала заповіт, нотаріус
змушений буде упевнитись у тому, що даний документ дійсно є заповітом і,
відповідно, вимагає нотаріального посвідчення. Ознайомлення ж нотаріуса з
текстом секретного заповіту згідно ч. 1 ст. 1249 ЦК забороняється.
Восьма київська
державна нотаріальна контора

Столична юстиція консультує:
Посвідчення заповіту при свідках
На бажання заповідача його заповіт може бути посвідчений при свідках.
У випадках, встановлених абзацом третім частини другої статті 1248 і
статтею 1252 Цивільного кодексу України (далі ЦК), присутність не менш як
двох свідків при посвідченні заповіту є обов'язковою.
Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю.
Свідками не можуть бути:
1) нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт;
2) спадкоємці за заповітом;
3) члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;
4) особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.
Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та ставлять
свої підписи на ньому.
У текст заповіту заносяться відомості про особу свідків.
1. Зміст коментованої статті дозволяє виділити три підстави для залучення
свідків при посвідченні заповіту: 1) бажання заповідача; 2) неможливість
заповідача через фізичні вади самостійно прочитати заповіт (абзац третій ч. 2
ст. 1248 ЦК); 3) посвідчення заповіту здійснюється посадовими, службовими
особами, перерахованими у частинах 1 - 6 ст. 1252 ЦК.
Таким чином, закон вимагає підписання заповіту свідками лише якщо
заповіт підпадає під регулювання норм абзацу третього ч. 2 ст. 1248 та частин 1
- 6 ст. 1252 ЦК. В усіх інших випадках залучення свідків не є обов'язковим, і
здійснюється лише на вимогу заповідача. Саме з урахуванням даного висновку
слід тлумачити норму абзацу другого пункту 158 Інструкції про порядок
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, яка встановлює, що
«присутність не менш як двох свідків при посвідченні заповіту є обов'язковою».
2. Якщо заповіт посвідчується за участю свідків, кількість останніх має
становити не менше двох осіб. Гранична кількість свідків законом не
встановлена, проте аналіз зарубіжного законодавства засвідчує, що на практиці
кількість свідків не перевищує п'яти - семи осіб.
Свідками можуть виступати лише особи з повною цивільною дієздатністю,
урахуванням обмежень, визначених ч. 4 даної статті. Недосягнення повністю
дієздатною особою (ч. 2 ст. 34, ст. 35 ЦК) повноліття не є умовою для
позбавлення її права брати участь у посвідченні заповіту в якості свідка.
Текст заповіту має містити відомості про особу свідків, а саме: прізвище,
ім'я, по батькові кожного з них, дату народження, місце проживання, реквізити
паспорта чи іншого документа, на підставі якого було встановлено особу свідка
(абзац четвертий пункту 158 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України).
3. При тлумаченні ч. 4 ст. 1253 ЦК може виникнути проблема з
встановленням кола осіб, які належать до «членів сім'ї та близьких родичів
спадкоємців за заповітом». При з'ясування цього положення необхідно в першу
чергу керуватися нормою ст. 3 Сімейного кодексу України (далі СК) Згідно ч. 2
ст. 3 СК України сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані
спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Разом з тим, як випливає з

абзаців другого та третього ст. 3 СК, спільне проживання як необхідна умова
віднесення осіб до членів сім'ї не стосується дітей спадкодавця, а також другого
з подружжя, який з поважних причин не проживав спільно з ним. Зміст ст. 2 СК
України дає можливість поділити членів сім'ї на дві групи. До першої групи
входять дружина (чоловік) спадкодавця, його батьки (усиновлювачі) та діти
(усиновлені) (ч. 1), а до другої - баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки,
рідні брати та сестри, мачуха, вітчим, падчірка та пасинок спадкодавця (ч. 2 цієї
статті). При цьому до членів сім'ї можуть бути віднесені й інші особи (ч. 2 ст. 3
СК України).
4. Процесуальне значення участі свідків у посвідченні заповіту полягає у
тому, що при них відбуваються дії щодо посвідчення заповіту; кожен з них має
зачитати заповіт вголос та поставити на ньому свій підпис.
Двадцять перша
київська державна нотаріальна контора

Я маю право!
Право заповідача на скасування та зміну заповіту
Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт.
Заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який
було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині,
в якій він йому суперечить.
Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який
заповідач склав перед ним.
Якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним,
чинність попереднього заповіту не відновлюється.
Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни.
Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться заповідачем
особисто.
Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться у порядку,
встановленому Цивільним кодексом України (далі ЦК) для посвідчення
заповіту і підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку,
затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Існування у заповідача права на скасування заповіту обумовлено правом
особи, яка вчинила односторонній правочин, відмовитися від нього (ч. 1 ст. 214
ЦК). Крім скасування, заповідач має право також частково змінити заповіт.
Право на скасування та внесення змін до заповіту зберігається за
заповідачем у будь-який час, за умови збереження у заповідача повної
цивільної дієздатності.
Як і складання заповіту, його скасування або зміна є право чинами суворо
особистого характеру, які не можуть бути вчинені через представника.
Скасування заповіту може бути зроблено заявою («пряме» скасування) або
складенням нового заповіту зі зміною заповідальних розпоряджень щодо кола
спадкоємців та (або) розподілу спадкового майна («непряме» скасування).
Якщо заповідач складає новий заповіт, який не змінює повністю усі умови
попереднього заповіту, попередній заповіт буде вважатися дійсним у тій
частині, в якій він не суперечить новому заповіту. При цьому якщо у новому
заповіті немає розпоряджень, які суперечать попередньому заповіту, а він лише
доповнює останній (наприклад, у першому заповіті було зроблено
розпорядження на користь сина спадкодавця, а об'єктом спадкування є право
власності на квартиру, а у другому заповіті спадкоємицею призначена дочка
спадкодавця, на користь якої залишено вклад у кредитній установі), попередній
заповіт вважатиметься повністю чинним.
Якщо новий заповіт призводить до скасування попереднього, це не має
наслідком відновлення юридичної дії заповіту, який був складений до
попереднього. Разом з тим, не виключеними є випадки одночасно дії одразу
кількох заповітів, якщо вони не суперечать один одному (наприклад, у разі
складення чотирьох окремих заповітів на користь різних спадкоємців з
неоднаковими об'єктами заповідальних розпоряджень).
Проте враховуючи практичну складність співставлення двох чи кількох
заповітів, при зверненні заповідача за посвідченням нового заповіту
доцільніше, щоб у ньому містилася вказівка про скасування попереднього
заповіту.

Не відновлюється чинність попереднього заповіту також у випадку, коли
новий заповіт був визнаний недійсним, за винятком випадків, коли недійсність
нового заповіту зумовлена вчиненням його заповідачем тоді, коли у момент
його вчинення він не усвідомлював значення своїх дій та (або) не міг керувати
ними (ст. 225 ЦК) або якщо новий заповіт визнаний судом недійсним як такий,
який було вчинено під впливом насильства (ст. 231 ЦК). Існування таких
винятків обумовлено відсутністю волі спадкодавця на складання нового
заповіту, а відтак - презумпцією волі на збереження чинними умов попередньо
складеного заповіту.
Оскільки скасування заповіту та внесення до нього змін здійснюються в
порядку, встановленому ЦК для посвідчення заповіту, усі вимоги, які
стосуються посвідчення заповіту, мають бути враховані і при скасуванні
заповіту або внесенні до нього змін. Зокрема, якщо заповіт було укладено за
участю свідків, його скасування або зміна також мають здійснюватися за
участю свідків.
Одинадцята київська
державна нотаріальна контора

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства
Деякі суди помилково відмовляли у задоволенні подань державних виконавців
про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника
боржника-юридичної особи за межі України, які не є громадянами України,
мотивуючи свої рішення тим, що Законом України «Про порядок виїзду з України
і в'їзду в Україну громадян України» № 3857-XII не передбачено обмежень щодо
іноземців та осіб без громадянства. Таке вирішення питання не узгоджується з
нормами Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» № 3773-VI, суперечить ст. 377-1 ЦПК Вирішення питання про
тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України та п. 18 ч. 3 ст. 11 Закону
України «Про виконавче провадження» № 606-XIV, які передбачають вирішення
у судовому порядку питань про тимчасове обмеження у праві виїзду боржників
без урахування їх громадянства.
Судовий розгляд справи про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі
України закінчується постановленням ухвали, яка за своєю формою та змістом
повинна відповідати вимогам статей 208 – 210 ЦПК. Рішення по справам
зазначеної категорії свідчать про те, що суди загалом дотримуються вимог
відповідних статей, однак відсутня однакова судова практика щодо вирішення
питання - постановлювати ухвали іменем України чи без зазначення цього.
Згідно з ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України. Також передбачено, що «судочинство визначається виключно законами
України» (п.14 ч.1 ст.92), «судові рішення ухвалюються судами іменем України і
є обов'язковими до виконання на всій території України» (ч.5 ст.124).
У ч.1 ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 2453-VI теж
зазначено, що судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді,
ухвалюється іменем України.
Питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника
боржника-юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових
рішень та рішень інших органів (посадових осіб) розглядається в порядку
цивільного судочинства і вирішується судом за місцезнаходженням органу ДВС
за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу ДВС (ч.1
ст.377-1 ЦПК).
Крім того, відповідно до ч.2 ст.4 Закону України «Про виконавчу службу» №
202/98-ВР, державний виконавець є представником влади і здійснює примусове
виконання судових рішень, постановлених іменем України.
Враховуючи вищезазначене, аналіз окремих положень, дає підстави для
висновку про те, що вирішення судом згаданого вище питання має здійснюватися
у формі судового рішення, ухвалюваного іменем України.
Чотирнадцята київська
державна нотаріальна контора

Спадкування усиновленими та усиновлювачами
У разі спадкування за законом усиновлений та його нащадки, з одного
боку, та усиновлювач і його родичі - з другого, прирівнюються до родичів за
походженням.
Усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після смерті
батьків усиновленого, інших його родичів за походженням по висхідній лінії.
Батьки усиновленого та інші його родичі за походженням по висхідній
лінії не спадкують за законом після смерті усиновленого та його нащадків.
Якщо за рішенням суду про усиновлення збережений правовий зв'язок між
усиновленим та його бабою, дідом, братом та сестрою за походженням, то у
разі смерті його баби, діда за походженням усиновлений має право на
спадкування за правом представлення, а у разі смерті його брата, сестри за
походженням - має право на спадкування як спадкоємець другої черги.
У разі смерті усиновленого його баба, дід, брат, сестра за походженням, з
якими був збережений правовий зв'язок, спадкують на загальних підставах.
Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах
дочки чи сина, що здійснюється, як правило, на підставі рішення суду (ч. 1 ст.
207 Сімейного кодексу України). Юридичне значення усиновлення полягає в
тому, що з ним пов'язується припинення особистих та майнових прав і
обов'язків між батьками та особою, яка усиновлена, а також між нею та іншими
її родичами за походженням. Навпаки, усиновлення породжує між
усиновлювачем і усиновленим такий же обсяг прав та обов'язків, які існують
між кровними батьками та дітьми. Аналогічно, усиновлення породжує правові
зв'язки між родичами усиновлювача і усиновленою особою.
Відповідно, в аспекті регулювання спадкових відносин факт усиновлення
означає:
1) прирівняння усиновленого та його нащадків, з однієї сторони, та
усиновлювача і його родичів, з другої сторони, до родичів за походженням.
Усиновлений в юридичному розумінні вважається сином (дочкою)
усиновлювача, і тому стає родичем осіб, пов'язаних з усиновлювачем
спорідненням. Так, усиновлений і усиновлювач вважаються спадкоємцями
один одного за законом першої черги (ст. 1261 ЦК); усиновлений одержує
право на спадкування після смерті батьків усиновлювача, якщо смерть
останнього сталася до відкриття спадщини (ч. 1 ст. 1266 ЦК). Аналогічно, після
смерті усиновленого право на спадкування можуть одержати родичі
усиновлювача (ст. ст. 1262, 1263, 1265 ЦК). Діти усиновленого мають право на
спадкування після смерті усиновлювача, його висхідних за правом
представлення (ч. 1, 6 ст. 1266 ЦК);
2) юридичний зв'язок спадкування між усиновленим, його кровними
батьками та їхніми родичами припиняється. Відтак, усиновлений не має права
на спадкування за законом одночасно і після усиновлювача, і після кровних
батьків. Оскільки усиновлювач в правовому розумінні прирівнюються до
батька (матері) усиновленого, останній успадковує винятково після смерті
усиновлювача і позбавлений права на спадкування після своїх кровних батьків.
Так само після вступу в силу рішення суду про усиновлення нащадки
усиновленого не спадкують після смерті батьків усиновленого, та інших
родичів по лінії батька (матері) усиновленого.

Винятки з наведеного правила можуть стосуватися збереження права на
спадкування між усиновленим та його бабою, дідом, братом, сестрою, якщо у
рішенні суду про усиновлення є спеціальні вказівка про це. В такому випадку
усиновлений має право на спадкування після смерті своїх діда, баби - за правом
представлення (ч. 1 ст. 1266 ЦК), а після брата та сестри - як спадкоємець
другої черги (1262 ЦК). З іншої сторони, баба, дід, брат та сестра усиновленого
спадкують після смерті усиновленого як спадкоємці другої черги за законом
(ст. 1262 ЦК).

Третя київська державна нотаріальна контора

