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Мін’юст почав підготовку до запровадження 
реформи виконавчої служби, не чекаючи на 

прийняття законів, – Сергій Шкляр

Особливості застосування процедури банкрутства 
до боржника, що ліквідується власником

Участь громадськості 
в заходах щодо 

запобігання корупції 
З корупцією можливо боротися використовуючи різні за-

ходи: суто репресивні, які полягають у виявленні, розсліду-
ванні та розкритті корупційних правопорушень і притягненні 
винних осіб до відповідальності, або превентивні, серед яких 
такі як покращення прозорості, підзвітності і доброчесності 
державних структур, правовий захист громадян та підвищен-
ня правової обізнаності, підвищення етичних стандартів у ді-
яльності публічних службовців, просвітницька робота з насе-
ленням та окремими цільовими групами, виховання молоді у 
дусі неприйнятт я корупції.

 Але жоден з цих заходів 
не буде успішним, якщо під час 
їх реалізації буде відсутня під-
тримка з боку суспільства. Дос-
від багатьох країн свідчить про 
те, що активність громадян, за-
цікавлених у подоланні корупції, 
є головною передумовою по до-
лання корупції.

 Саме тому участь громад-
ськості у заходах щодо запобігання корупції як запорука успішної 
антикорупційної політики.

Відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про 
запобігання корупції», громадські об’єднання, їх члени або уповно-
важені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо 
запобігання корупції мають право:

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний 
конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері 
протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим 
представникам органу, підприємства, установи чи організації, в 
яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наяв-
ний конфлікт інтересів, а також громадськості;

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самовря-
дування в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ 
до публічної інформації», інформацію про діяльність щодо запобі-
гання корупції;

3) проводити, замовляти проведення громадської антикоруп-
ційної експертизи нормативно-правових актів та проектів норма-
тивно-правових актів, подавати за результатами експертизи про-
позиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів 
інформацію про врахування поданих пропозицій;

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах 
з питань запобігання корупції;

5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи 
щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що 
виникають у сфері запобігання корупції;

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі 
наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань 
запобігання корупції;

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів 
у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких 
форм контролю, які не суперечать законодавству;

9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запо-
бігання корупції.

Частиною другою передбачено, що громадському об’єднан-
ню, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні 
доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійсню-
ють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних 
напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, вста-
новленому законом.

Законопроекти та проекти інших нормативно-правових ак-
тів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам 
господарювання, а також делегування повноважень державних 
органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів 
місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення 
розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів невід-
кладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з 
метою прийняття.

Частина четверта статті 21 зазначає, що державні органи, ор-
гани влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого само-
врядування узагальнюють результати громадського обговорення 
законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, пе-
редбачених частиною третьою цієї статті, та оприлюднюють їх на 
своїх офіційних веб-сайтах.

В.о. начальника Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області

В’ячеслав Хардіков

Міністерство юстиції вже розпочало 
процес підготовки конкурсу для кан-
дидатів у приватні виконавці, а також 
нормативно-правових актів, які забез-
печать імплементацію законів щодо ре-
форми виконавчої служби одразу після 
їх прийняття. Про це 18 березня 2016 
року під час круглого столу «Реформа 
виконання судових рішень в Україні: 
гостра необхідність впровадження» по-
відомив заступник Міністра юстиції Сер-
гій Шкляр.

«Ми, не чекаючи прийняття розробле-
них законопроектів, які забезпечать ре-
форму виконавчої служби, вже давно роз-
почали підготовчий процес, адже ми добре 
розуміємо, які підзаконні акти ми маємо 
розробити. Нині над даними документами 
триває активна робота, щоб прийняті за-
кони почали діяти одразу після прийняття. 
Також вже розпочата підготовка до прове-
дення анонімного тестування, яке будуть 
проходити нові спеціалісти», - зазначив 
заступник Міністра юстиції.

Він також повідомив, що Мін’юст про-
водить постійну роботу з колегами та екс-
пертами, у тому числі й міжнародними, які 
допомагають у запровадження системи 
приватних виконавців.

«Нині м’яч перебуває на полі Парла-
менту і ми чекаємо від них, коли законо-
проекти потраплять до сесійної зали і бу-
дуть проголосовані», - наголосив Сергій 
Шкляр.

Він нагадав, що нове законодавство 
забезпечить запровадження інституту при-
ватних виконавців, які переберуть на себе 
роботу з виконання судових рішень і забез-
печать конкуренцію на ринку.

«Міністерство юстиції віддає функції, 
а не натягає на себе, як це було раніше. 
Ми передали реєстрацію на місця та но-
таріусам. І вже бачимо, що в цих проце-
сах немає жодних проблем. При цьому, 
на першому перехідному етапі приватні та 
державні виконавці функціонуватимуть па-
ралельно», - додав він.

За його словами, схожа система нині 
діє в Болгарії. З досвіду цієї країни можна 

зробити висновок, що приватні виконавці 
– це більш активні люди, які хочуть зароби-
ти, які не бояться відпрацювати 3-4 години 
понад норму.

«У них в приватні виконавці пішли не 
лише колишні державні виконавці. Це були 
і адвокати, і арбітражні керуючі, і банківські 
співробітники», - сказав Сергій Шкляр.

Як передумову звернення до госпо-
дарського суду із заявою про порушен-
ня справи про банкрутство боржника, 
що ліквідується власником, визначено 
дотримання боржником порядку лік-
відації юридичної особи відповідно до 
цивільного та господарського законо-
давства (стаття 95 Закону України «Про 
відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом»).

Якщо вартості майна боржника - юри-
дичної особи, щодо якого прийнято рішен-
ня про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, 
така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому Зако-
ном України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом». У разі виявлення зазначених обставин 
ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до госпо-
дарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство 
такої юридичної особи. Порушення провадження у справі про бан-
крутство боржника, що ліквідується власником, здійснюються у 
підготовчому засіданні суду за результатами перевірки судом до-
тримання заявником порядку ліквідації юридичної особи відповідно 
до цивільного та господарського законодавства та вимог частини 
четвертої статті 11 Закону України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом» щодо наявності 
майна, достатнього для покри ття судових витрат.

Вирішення питання щодо визнання банкрутом такого боржни-
ка та призначення ліквідатора повинно здійснюватися в судовому 
засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після пору-
шення провадження у справі, в якому судом перевіряється поданий 
ліквідаційний баланс боржника та з’ясовується факт недостатності 
вартості майна боржника для задоволення вимог кредиторів. Лікві-
датором боржника, що ліквідується власником, може бути голова 
ліквідаційної комісії або арбітражний керуючий, який призначаєть-
ся в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» для 
призначення розпорядника майна, тобто кандидатура арбітраж-
ного керуючого на призначення ліквідатором визначається судом 
за допомогою автоматизованої системи з відбору кандидатів на 
призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство 
(частина друга статті 95 Закону України «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його банкрутом»).

Призначення голови ліквідаційної комісії ліквідатором борж-
ника, що ліквідується власником, здійснюється господарським су-
дом у виняткових випадках (в залежності від конкретних обставин 
справи), оскільки голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) підпадає 
під ознаки заінтересованої особи стосовно боржника і відповідно 
до частини шостої статті 95 Закону України «Про відновлення пла-

тоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» несе солідарну відпові-
даль  ність за незадоволення вимог кре-
диторів.

Кредитори мають право заявити свої 
вимоги до боржника, який ліквідується, 
у місячний строк з дня офіційного опри-
люднення повідомлення про визнання 
боржника, який ліквідується, банкрутом, 
на офіційному веб-сайті Вищого госпо-
дарського суду України в мережі Інтер-
нет. Зазначе ний строк є граничним і по-

новленню не підлягає.
Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встанов-

леного для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсним и 
кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

У разі якщо справу про банкрутство порушено за заявою влас-
ника майна боржника (уповноваженої ним особи), яка подана до 
утворення ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора), розгляд 
справи про банкрутство здійснюється без урахування особливос-
тей, передбачених статтею 95 Закону України «Про віднов лення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Невиконання вимог, передбачених частиною першою статті 95 
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом», є підставою для відмови у внесенні 
запису про ліквідацію юридичної особи до Єдино го державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Власник майна боржника (уповноважена ним особа), керівник 
боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які допустили 
порушення вимог частини першої статті 95 Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан-
 крутом», несуть солідарну відповідальність за незадоволення ви-
мог кредиторів.

Слід зазначити, що питання порушення власником майна 
боржника (уповноваженою ним особою), керівником боржника, 
головою ліквідаційної комісії (ліквідатором) вимог частини першої 
статті 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом»  підлягає розгляду госпо-
дарським судом при проведенні ліквідаційної процедури відповідно 
до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом». У разі виявлення такого порушення 
про це зазначається в ухвалі господарського суду про затверджен-
ня ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора банкрута, що є під-
ставою для подальшого звернення кредиторів до власника майна 
боржника (уповноваженої ним особи), керівника боржника, голови 
ліквідаційної комісії (ліквідатора).

Головний спеціаліст відділу з питань банкрутства 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Олександр Дікан



  2 Юстиція Чернігівщини №3 (19) 31 березня 2016 року

Патронат над дітьми

Щодо запрошення в Україну іноземних громадян 
та осіб без громадянства

21 лютого 2016 року набрав чинності Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми». Дія Закону 
спрямована на удосконалення системи забезпечення прав дітей в 
Україні, шляхом удосконалення механізмів та процедур прийняття рі-
шень щодо захисту дитини за місцем її проживання, підтримки сімей 
з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини, постраждали 
внаслідок воєнний дій чи збройних конфліктів.

Зокрема Законом вносяться зміни до Сімейного кодексу України 
щодо розвитку такої форми сімейного виховання дітей як «сімейний па-
тронат». Суть основних змін та доповнень полягає у визначенні поняття 
«патронат над дітьми» та умов, при яких орган опіки та піклування може 
влаштовувати до сімей патронатних вихователів дітей, які потрапили в 
складні життєві обставини; уточненні поняття «сім’я патронатного вихова-
теля»; визначенні прав дітей та обов’язків патронатних вихователів. Крім 
того запропоновані зміни передбачають делегування повноважень Кабі-
нету Міністрів України щодо порядку встановлення патронату над дітьми, 
оплати праці патронатного вихователя та визначення розміру виплат на 
утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя. 

Тож розглянемо деякі аспекти даного правового інституту сімейного 
права.

Патронатом над дитиною у сімейному п  раві називається тимчасовий 
догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя 
на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними пред-
ставниками складних життєвих обставин. Отже, умовою, при яких орган 
опіки та піклування може влаштовувати дітей до сімей патронатних вихо-
вателів, є наявність складних життєвих обставин.

Дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, це дитина, 
яка потрапила в умови, що негативно впливають на її життя, стан здо-
ров’я та розвиток у зв’язку з інвалідністю, тяжкою хворобою, безпритуль-
ністю, перебуванням у конфлікті із законом, залученням до найгірших 
форм дитячої праці, залежністю від психотропних речовин та інших видів 
залежності, насильством та жорстоким поводженням у сім’ї, ухилянням 
батьків, осіб, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків, обставинами 
стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, воєнних дій чи збройних 
конфліктів тощо, що встановлено за результатами оцінки потреб дитини.

Під сім’єю патронатного вихователя розуміється сім’я, в якій за згоди 
всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, 
виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.

До сім’ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані 
тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які 
виховувалися в одній сім’ї.

Для влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя потрібна 
згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може 
її висловити. Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійс-
нюється за письмовою згодою її батьків, інших законних представників. 
У разі якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на 
влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя потрібна згода їхніх 
батьків. Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійсню-
ється без згоди батьків, інших законних представників у разі відібрання у 
них дитини, відсутності відомостей про місце їх перебування, а також за 
наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини.

Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встанов-

люється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох міся-
ців. У разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність 
перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад зазначений 
термін, орган опіки та піклування може його продовжити. Однак, загаль-
ний термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може 
перевищувати шість місяців.

Специфіка патронату полягає в тому, що влаштування дитини, яка 
перебуває у складних життєвих обставинах, в сім’ю патронатного вихо-
вателя відбувається за договором про патронат над дитиною. Договір про 
патронат над дитиною укладається в письмовій формі і може бути розірва-
ний за згодою сторін або за рішенням органу опіки та піклування, суду у 
разі невиконання патронатним вихователем своїх обов’язків.

У разі прийняття органом опіки та піклування рішення про повернення 
дитини до її батьків, інших законних представників, її усиновлення, вста-
новлення над нею опіки чи піклування, влаштування її на виховання в сім’ю 
громадян (прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу) або до дитя-
чого закладу, закладу охорони здоров’я, навчального або іншого закладу, 
а також у разі досягнення дитиною повноліття, смерті дитини чи п     атронат-
ного вихователя договір про патронат над дитиною припиняється.

А тепер розглянемо права дитини, яка влаштовується в сім’ю патро-
натного вихователя, та обов’язки патронатного вихователя.

На період перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя за нею 
зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на 
відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вона мала до 
влаштування в сім’ю патронатного вихователя. Така дитина має  право 
підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, а також 
інші права, визначені законодавством. При влаштуванні дитини в сім’ю 
патронатного вихователя її батьки не звільняються від обов’язку щодо 
утримання дитини.

На патронатного вихователя покладається обов’язок:
- забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;
- створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного роз-

витку;
- співпрацювати з батьками, іншими законними представниками ди-

тини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, 
визначених органом опіки та піклування;

- забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором 
про патронат над дитиною;

- сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представ-
никами, ро  дичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських 
прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною.

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допо-
моги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя здійснюються 
за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі та порядку, визначених Ка-
бінетом Міністрів України.

Як бачимо, держава вживає дієвих заходів задля забезпечення реалі-
зації прав дитини, посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей 
з дітьми, встановлює основні засади державної політики у цій сфері, що 
ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини. 

Головний спеціаліст сектору реєстрації нормативно-правових актів, 
правової роботи та правової освіти Головного територіального

управління юстиції у Чернігівській області                                                 
Марія Плетінь

Одним із основних нормативно - правових 
актів, що регулює правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства, порядок їх в’їзду в Укра-
їну та виїзду з неї, є Закон України «Про право-
вий статус іноземців та осіб без громадянства» 
№ 3773-VI від 22 вересня 2011 року з наступ-
ними змінами (далі – Закон 3773). Відповідно 
до пункту 20 частини 1 статті 1 Закону 3773 
приймаючою стороною є зареєстровані в уста-
новленому законом порядку українські підпри-
ємства, установи та організації, представництва 
(філії) іноземних підприємств, установ, організа-
цій, представництва міжнародних організацій, 
а також фізичні особи (громадяни України, іно-
земці та особи без громадянства), які постійно 
проживають або тимчасово перебувають на те-
риторії України у зв’язку з навчанням, стажуван-
ням, роботою, або на інших законних підставах, 
та запрошують чи приймають іноземців та осіб 
без громадянства.

Для оформлення запрошення, відповідно до 
пункту 2.2. глави ІІ Порядку оформлення запро-
шень іноземцям та особам без громадянства 
на отримання візи для в’їзду в Україну, затвер-
дженого наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 15.11.2013 № 1104 з наступними 
змінами (далі – Порядок)  фізичні особи повинні 
подати такі документи:

1) заяву фізичної особи для оформлення за-
прошення іноземцю чи особі без громадянства 
на отримання візи для в’їзду в Україну;

2) паспортний документ (після пред’явлення 
повертається) та копію його сторінок з особи-
стими даними;

3) посвідку на постійне чи тимчасове про-
живання (після пред’явлення повертається) та 
копію її сторінок з особистими даними (якщо 
приймаючою стороною є іноземець чи особа 
без громадянства);

4) копію сторінки паспортного документа 
іноземця або документа, що посвідчує особу 
без громадянства, з особистими даними особи, 
що запрошується, з перекладом українською 
мовою, засвідченим у встановленому порядку;

5) інформацію, що підтверджує наявність 
достатнього фінансового забезпечення для по-
криття витрат, пов’язаних з перебуванням іно-
земця та особи без громадянства на території 
України.

Зазначеним Порядком визначено перелік 
документів і для юридичних осіб, якщо вони бу-
дуть виступати приймаючою стороною.

Частиною 1 статті 21 Закону 3773 визначе-
но, що в’їзд в Україну, перебування на території 
України та транзитний проїзд через територію 
України іноземців та осіб без громадянства 
здійснюється за наявності достатнього фінансо-
вого забезпечення або наявності можливості от-
римати таке забезпече ння законним способом 
на території України. Частина 3 цієї ж статті ви-
значає, що наявність фінансового забезпечення 
або гарантія його наявності може бути підтвер-
джена шляхом пред’явлення для контролю:

- грошових коштів у національній валюті 
Укра їни або у конвертованій іноземній валюті;

- документа із зазначенням суми грошових 
коштів, на підставі якого можна отримати кошти 
в банківських установах України;

- платіжної картки міжнародних  платіжних 
систем з випискою з особового банківського 
рахунка заявника, що підтверджує наявну суму 
грошових коштів;

- документа, що підтверджує бронювання 
або оплату житла, оплату харчування в Україні;

- договору на туристичне обслуговування 
(ваучера);

- гарантійного листа приймаючої сторони, 
що запросила іноземця або особу без громадян-

ства, про взяття на себе зобов ’язань із сплати 
всіх витрат особи, пов’язаних з її перебуванням 
на території України та виїздом з України;

- проїзного квитка для повернення до країни 
громадянської належності або країни постійного 
проживання або до третьої країни.

Термін розгляду заяви не перевищує двад-
цяти робочих днів з дня звернення. У разі звер-
нення приймаючої сторони щодо дострокового 
оформлення запрошення воно оформляється 
в строк, що  не перевищує десяти робочих днів.

За видачу документів громадянам Украї-
ни, іноземцям і особам без громадянства про 
запрошення в Україну справляється державне 
мито або подається документ, що підтверджує 
право на звільнення від його сплати.

За дострокове оформлення запрошення за 
заявою фізичної особи, яка виступає прийма-
ючою стороною, сплачується державне мито в 
подвійному розмірі.

Документ про запрошення іноземця або 
особи без громадянства, та гарантійний лист 
приймаючої сторони, що запросила інозем-
ця або особу без громадянства можуть бути 
оформлені у вигляді заяви, яка викладається на 
спеціальному бланку нотаріальних документів, з 
нотаріальним засвідченням справжності підпису 
заявника.

Відповідно до статті 78 вказаного Закону, 
нотаріус засвідчує справжність підпису на доку-
ментах, зміст яких не суперечить законові і які 
не мають характеру угод та не містять у собі ві-
домостей, що порочать честь і гідність людини. 

Головний спеціаліст відділу                                                           
з питань нотаріату Головного

територіального управління юстиції 
у Чернігівській області                                                            

Ірина Калашник

ОГОЛОШУЄТЬСЯ 
відкритий конкурс з відбору 

кандидатів на посади керівників 
бюро правової допомоги

Координаційний центр з надання право-
вої допомоги оголошує конкурс з відбору 
кандидатів на посади начальників та/або 
заступників начальників бюро правової до-
помоги (наказ від 31.03.2016 №25).

Вимоги до претендентів:
– вища юридична освіта не нижче першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти;
– вільне володіння українською мовою;
– доброчесність, толерантність;
– спроможність до усної та письмової 

ефективної комунікації;
– аналітичне мислення, спроможність 

швидко орієнтуватися і шукати необхідну ін-
формацію;

 – рівень досвідченого користувача персо-
нального комп’ютера;

 – стресостійкість.

Підтверджений досвід волонтерської діяль-
ності/участі у діяльності громадських організа-
ціях/ініціативних групах, які надають допомогу 
вразливим суспільним групам, є перевагою.

Основними завданнями Бюро правової 
допомоги є:
 правопросвітництво у відповідних тери-

торіальних громадах;
 надання безоплатної первинної право-

вої допомоги;
 забезпечення доступу до безоплатної 

вторинної правової допомоги;
 здійснення представництва згідно з 

наказом відповідного місцевого центру про 
надання безоплатної вторинної правової допо-
моги суб'єктам відповідного права, визначеним 
пунктами 1, 2, 8 - 12 частини першої статті 14 
Закону України «Про безоплатну правову до-
помогу», працівниками відповідних структур-
них підрозділів місцевого центру з надання бе-
зоплатної вторинної правової допомоги;
 забезпечення доступу до електронних 

сервісів Міністерства юстиції.

Для участі у конкурсі претендентам необ-
хідно:

1) до 18 години 00 хвилин 4 травня 
2016 року заповнити заявку на веб-сайті 
www.legalaid-jobs.in.ua. Надіслані в інший 
спосіб та/або з порушенням встановленого 
строку заявки не розглядаються;

2) до 00 годин 00 хвилин 16 травня 
2016 року пройти курс дистанційного нав-
чання «Вступ до системи надання безо-
платної правової допомоги» (далі – курс 
дистанційного навчання). Зареєструватися 
на курсі дистанційного навчання зможуть 
ті претенденти, які отримають запрошення 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги, надіслане на адресу електронної 
пошти, вказану в заявці. Проходження пре-
тендентами курсу дистанційного навчання 
завершується о 00 годин 00 хвилин 16 трав-
ня 2016 року. 

Претенденти, які відповідають встановле-
ним вимогам та пройшли курс дистанційного 
навчання, будуть запрошені на інтерв’ю шля-
хом надсилання регіональними центрами з на-
дання безоплатної вторинної правової допомо-
ги повідомлення на адреси електронної пошти, 
вказані претендентами в заявках. Інтерв’юван-
ня розпочнеться після 16 травня 2016 року. 
Для проходження інтерв’ю необхідно буде при-
бути до приміщення відповідного регіональ-
ного центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та пред’явити паспорт гро-
мадянина України. 

Прийняття на роботу здійснюватиметься 
директорами відповідних регіональних центрів 
з надання безоплатної вторинної правової до-
помоги відповідно до законодавства про працю 
України в межах повноважень та в порядку, що 
визначені Положенням про центри з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги, 
затвердженим наказом Міністерства юстиції 
України від 10 березня 2015 р. № 329/5, заре-
єстрованим в Міністерстві юстиції України 10 
березня 2015 р. за № 266/26711.

Методологічна підтримка проведення кон-
курсу здійснюється українсько-канадським 
проектом «Доступна та якісна правова допо-
мога в Україні», що реалізується Канадським 
бюро міжнародної освіти і фінансується Мініс-
терством закордонних справ, торгівлі та роз-
витку Канади.

Запрошуємо до участі у конкурсі!
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Порядок погашення заборгованості за 
рішеннями суду, виконання яких 

гарантується державою
23.09.2014 набув чинності Порядок погашення заборгованості за 

рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440 
(далі - Порядок), яким визначено абсолютно новий механізм обліку 
відповідних рішень суду, їх інвентаризації та виконання.

Підставою погашення заборгованості є рішення, а саме:
 виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів,
 рішення суду, що набрали законної сили, які видані або ухвалені до 

01.01.2013.

КУДИ ПОТРІБНО ПОДАВАТИ РІШЕННЯ СУДУ,
 ВИКОНАННЯ ЯКИХ ГАРАНТУЄТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ?

Важливо знати: рішення подаються до управлінь державної виконавчої 
служби за місцезнаходженням боржника для проведення їх обліку, інвентари-
зації заборгованості та подальшої передачі до органів, що здійснюють казна-
чейське обслуговування бюджетних коштів, для погашення заборгованості.  

Наприклад: якщо боржник знаходиться на території Чернігівської облас-
ті, рішення потрібно подавати до управління державної виконавчої служ-
би Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області за 
адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 43, кабінет 214.

Боржник - це зазначений у рішенні суду або виконавчому документі 
суб’єкт, який повинен сплатити кошти або вчинити інші дії майнового ха-
рактеру щодо особи, на користь чи в інтересах якої ухвалено це рішення.

Управлінням державної виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області проаналізовано рішення, які над-
ходили для обліку протягом 2015 року та встановлено, що левову частину 
становлять рішення боржниками за якими є органи Пенсійного фонду Укра-
їни Чернігівської області та органи соціального захисту населення Чернігів-
ської області.

З ЯКИМИ ДОКУМЕНТАМИ НЕОБХІДНО ЗВЕРТАТИСЯ ДО УПРАВ-
ЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ ПОДАЧІ ВІДПОВІДНО-

ГО РІШЕННЯ СУДУ? 

Заявник має подати до управління державної виконавчої служби:
 заяву про виконання рішення із зазначенням чітких даних для перера-

хування коштів у готівковій формі:
– якщо банківська установа необхідно зазначати повні банківські рекві-
зити, а саме: назву банка, МФО, ЄДРПОУ, р/р, картковий рахунок; 
– якщо підприємство поштового зв’язку: зазначається індекс та адреса 
проживання заявника.
 оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (на-

лежним чином завірену його копію); відповідно до пункту 13.6. Інструкції 
з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, 
апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автоном-
ної Республіки Крим та вищому спеціалізованому суді України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом Державної судової 
адміністрації України від 17.12.2013 № 173 копії судових рішень, що набрали 
законної сили, мають бути підписані відповідальним працівником (особою) 
суду та суддею, а також скріплені відбитком гербової печатки суду. На копії 
судового рішення, що набрало законної сили, зазначається дата набрання 
ним чинності.
 копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків;
 копію паспорта громадянина України.
Зазначені документи можуть бути подані заявником особисто або че-

рез представника, повноваження якого оформлені належним чином, або 
направлені поштою.

ЯКІ ЗАХОДИ ВЖИВАЮТЬСЯ УПРАВЛІННЯМ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ 
ДАНИХ РІШЕНЬ?

Подані заявниками рішення вносяться відповідальними особами управ-
ління з ведення обліку рішень, виконання яких гарантується державою до 
Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою. Заявникам надси-
лаються повідомлення про прийняття рішення до обліку, а саме повідомля-
ється, що їх рішення зареєстровано. З метою забезпечення доступу до ін-
формації Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою про стан 
погашення заборгованості за рішенням, прийнятим на користь заявника, 
у повідомленні про прийняття рішення до обліку зазначаються адреса від-
повідного веб-сайта в Інтернеті, а саме: http://stack.informjust.ua, а також 
ідентифікатор для доступу до інформації Реєстру (номер в Реєстрі Рішень).

Особливо важливо знати:   обов’язок нарахування сум, які підлягають до 
виплати заявникам згідно рішень суду, входить до компетенції відповідних 
управлінь Пенсійного фонду України в Чернігівській області та управлінь со-
ціального захисту населення в Чернігівській області.

З метою отримання довідки про здійснення нарахування на виконання 
рішень суду (сум, які підлягають до виплати заявникам), відповідальні осо-
би управління державної  виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області  надсилають на адреси боржників 
повідомлення разом з копіями рішень, яким зобов’язують боржників здійс-
нити нарахування. 

Після отримання довідки про здійснення нарахування, відповідальна 
особа вносить суму, яка належить до виплати заявнику до Реєстру та фор-
мує відповідну справу.

Згідно пункту 19 Порядку, погашення заборгованості здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, тобто органами 
Державної казначейської служби України.

У зв’язку з цим, управління державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області згідно актів при-
ймання-передавання щоквартально передає сформовані справи до Голов-
ного управління Державної казначейської служби України у Чернігівській 
області для погашення заборгованості. 

Ще раз наголошуємо, що погашення заборгованості за рішеннями суду 
щодо пенсійних та соціальних виплат входить виключно до компетенції ор-
ганів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Головний спеціаліст сектору аналітики та статистики управління
державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області
Вікторія Захаренко

Як зняти арешт, накладений 
державним виконавцем?

  Порядок визнання батьківства
У наші дні нерідкі випадки, коли народження 

дитини відбувається поза шлюбом.  Цивільним 
шлюбом вже нікого не здивуєш. Це повноцінний 
осередок суспільства, правда, без «штампу в 
паспорті». Як же у цій ситуації визнати і оформи-
ти батьківство?

Насамперед, визнання батьківства визначає по-
ходження дитини від батька. Якщо дитина народила-
ся в незареєстрованому шлюбі, то існує два порядки 
визнання батьківства: „добровільний” і судовий.

У випадку „добровільного” визнання батьківства, 
мати та батько дитини, які не перебувають у шлюбі, 
маючи при собі паспорти або паспортні документи, 
можуть подати, за встановленою формою, спільну 
заяву про визнання батьківства до державного ор-
гану реєстрації актів цивільного стану за місцем про-
живання або за місцем зберігання актового запису 
про народження дитини (якщо народження дитини 
вже зареєстровано у матері, котра не перебуває у 
шлюбі, тобто у матері-одиночки).

Слід також зазначити, що відповідно до статті 
126 Сімейного кодексу, така заява може бути пода-
на, як до так і після народження дитини. Уразі подан-
ня такої заяви до народження дитини до неї додаєть-
ся довідка медичного закладу про вагітність жінки.

Якщо заява про визнання себе батьком подана 
неповнолітнім, державний орган РАЦС повідомляє 
батьків, опікуна, піклувальника про запис неповноліт-
нього батьком дитини, про що робиться відповідна від-
мітка в акті про народження. Якщо заява про визнання 
батьківства не може бути подана особисто, вона може 
бути подана через представника або направлена пош-
тою за умови її нотаріального посвідчення.

Наступний випадок визнання батьківства – су-
довий. При відсутності вищевказаної заяви, батьків-
ство може бути визнано за рішенням суду. Підста-
вою для визнання батьківства є будь-які  відомості, 
що засвідчують  походження дитини від певної осо-
би, зібрані відповідно до Цивільного  процесуально-
го кодексу України.

Позов про визнання батьківства може бути 
пред’явлений матір’ю,  опікуном, піклувальником ди-
тини, особою, яка утримує та виховує дитину, а та-

кож самою дитиною, яка досягла повноліття. Позов 
про визнання батьківства може бути пред’явлений 
також особою, яка вважає себе батьком дитини.

Позов про визнання батьківства приймається су-
дом, якщо запис про батька  дитини у Книзі реєстра-
ції народжень вчинено відповідно до частини першої 
статті 135 Сімейного кодексу.

Крім того, сімейне законодавство передбачає 
випадок встановлення факту батьківства за рі-
шенням суду. А саме, у разі смерті чоловіка, який 
не  перебував  у шлюбі з матір’ю дитини, факт його 
батьківства може бути встановлений  за рішенням 
суду. Заява про встановлення  факту батьківства 
приймається судом, якщо запис про батька дитини 
у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до 
частини першої статті 135 Сімейного кодексу. 

Заява про встановлення факту батьківства 
може бути подана матір’ю,  опікуном, піклувальни-
ком дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, 
а також самою дитиною, яка досягла повноліття.

На завершення, необхідно зазначити, що праців-
ники державних органів реєстрації актів цивільного 
стану, на підставі заяви матері та батька дитини або 
на підставі рішення суду про визнання батьківства, 
вносять відповідні зміни до актових записів про на-
родження та видають нові свідоцтва про народжен-
ня, з зазначенням відомостей після проведення ви-
знання батьківства. 

  Головний спеціаліст відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану Управління 

державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області

Оксана Следовська

Одним зі способів забез-
печення реального виконання 
рішень суду є накладення дер-
жавним виконавцем арешту 
на належні боржнику кошти та 
майно. Як же зняти накладений 
арешт? Це питання найчастіше 
турбує боржників, адже накла-
дені обтяження не дозволяють 
в повній мірі використовувати 
належне право власності.

Звичайно, що найпростішим 
та найдоступнішим шляхом для 
зняття арешту є закінчення ви-
конавчого провадження у зв’язку 
фактичним виконанням рішення. 
Про зняття арешту державний 
виконавець зазначає в постанові. 
Боржник має право отримати у 
державного  виконавця додатко-
ві  копії  постанови про закінчення 
виконавчого провадження  для їх 
пред’явлення до органів,  що здій-
снюють реєстрацію майна  або  
ведуть реєстр заборони на його 
відчуження,  для зняття арешту, 
накладеного на майно.

При цьому слід звернути ува-
гу, що закінчення виконавчого 
провадження у зв’язку з:

- направленням виконавчого  
документа за належністю  іншо-
му  органу державної  виконавчої 
служби, 

- офіційним оприлюдненням 
повідомлення про визнання борж-
ника банкрутом і відкриття лікві-
даційної процедури,

-   виконанням рішення суду, 
винесеним  у  порядку  забезпе-
чення  позову  чи  вжиття запобіж-
них заходів, 

- а також нестягнення вико-
навчого збору або витрат,  пов’я-
заних з організацією та проведен-
ням виконавчих дій при закінченні 
виконавчого провадження

не дає підстав для зняття 
арешту та скасування інших захо-
дів примусового характеру.

Якщо ж виконавчий документ 
повертається стягувачу з підстав, 
визначених статтею 47 Закону 
України «Про виконавче прова-
дження» (відсутність у боржника 
майна, на яке можливо звернути 
стягнення, неможливість встанов-
лення місця знаходження (прожи-
вання, перебування) боржника чи 
його майна, наявність встанов-
леної законом заборони щодо 
звернення стягнення на майно, 
тощо) накладений державним 
виконавцем арешт на майно не 
знімається. 

Обираючи такі наслідки при 
поверненні виконавчого докумен-
та законодавець виходив з необ-
хідності забезпечення і в подаль-
шому прав стягувача на належне 
виконання рішення суду. Адже 
повернення виконавчого доку-
мента стягувачу не позбавляє ос-
таннього права на його повторне 
пред’явлення до виконання. 

Чи існують можливості для 
зняття арешту по незавершеному 
виконавчому провадженню? Так, 
законодавець передбачив такі 
підстави. 

По-перше, це виявлення по-
рушення порядку  накладення 
арешту. Якщо таке порушення 
буде виявлено, то арешт може 
бути знято за  постановою на-
чальника відповідного відділу 
державної виконавчої служби, 
якому безпосередньо підпорядко-
ваний державний виконавець, що 
накладав арешт. З цієї ж підстави 
арешт може бути знятий й судом.

По-друге, за наявності пись-
мового 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,  пошко-
дженням  або в  разі якщо витра-

ти, пов’язані із зверненням  на  
таке  майно  стягнення, переви-
щують грошову суму, за яку воно 
може бути реалізовано. В такому 
випадку арешт може бути зня-
то за  постановою  державного 
виконавця,  що  затверджується 
начальником відділу, якому він 
безпосередньо підпорядкований.

По-третє, якщо з банківської 
установи надійшли  документи, 
які підтверджують, що на ареш-
товані кошти, які знаходяться на  
рахунку боржника,  заборонено 
звертати стягнення згідно зако-
ном. В такому випадку державний  
виконавець  зобов’язаний  зняти  
арешт  з  рахунку боржника  не 
пізніше наступного робочого дня 
з дня надходження відповідних 
документів.

По-четверте, якщо майно, на 
яке накладено арешт, належить 
не боржнику, а третій особі. В да-
ному випадку, така особа може 
звернутися до суду з позовом 
про визнання права власності на 
це майно  і  про  зняття  з  нього 
арешту. 

В усіх інших випадках арешт з 
коштів та майна боржника може 
бути знятий виключно за рішен-
ням суду. У  разі  прийняття су-
дом відповідного рішення арешт з 
майна знімається за  постановою  
державного  виконавця  не пізні-
ше наступного дня, коли йому 
стало відомо про такі обставини. 
Копія постанови про зняття ареш-
ту з майна надсилається борж-
нику та органу  (установі),  якому  
була надіслана для виконання по-
станова про накладення арешту 
на майно боржника. 

Заступник начальника 
управління державної 

виконавчої служби Головно-
го територіального управління 
юстиції у Чернігівській області                                     

Алла Єдомаха 
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по Головному те-
риторіальному управлінню юстиції у Чернігівській області у квітні 2016 року

27 квітня 2016 року в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Чернігівській області відбудеться пряма «гаряча» телефонна лінія. З 15-30 до 
16-30 на запитання громадян відповідатиме заступник начальника головного 
територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – 
начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіально-
го управління юстиції у Чернігівській област – П’ятниця  Сергій Миколайович. 

Телефон «гарячої» лінії – 60-44-99.

Система суб’єктів державної 
реєстрації прав на нерухомість

Актуальні звернення 
«Урядової «гарячої лінії»

Починаючи з 2009 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
12 серпня 2009 року №898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної 
установи «Урядовий контактний центр» в Україні діє Урядова «гаряча лінія».

Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області та його терито-
ріальні органи є серед тих органів виконавчої влади які, як найбільш супроводжують 
соціально-економічні аспекти життя громадянина та надають відповідні адміністративні 
послуги.

Кількість звернень громадян, які отримує Головне територіальне управління юстиції 
у Чернігівській області через Урядову «гарячу лінію» з кожним роком поступово збіль-
шується. 

На всі, 1159 звернень заявникам надано письмові відповіді та роз’яснення щодо 
порушених у зверненнях питань.

Аналіз отриманих звернень засвідчив подальше підвищення актуальності соціаль-
ної проблематики, зростання стурбованості населення загостренням соціально-еконо-
мічного становища в країні, сподівання людей на отримання допомоги від держави.

Більшість звернень, що надходять до Головного територіального управління юстиції 
через Урядову «гарячу лінію», відносяться до компетенції вирішення управлінням дер-
жавної виконавчої служби.

Заявники зверталися на Урядову «гарячу лінію» з питань виконання судових рішень 
по стягненню аліментів та вирішення питань зі стягнення заборгованості по заробітній 
платі.

Громадяни, зокрема, скаржилися на неналежне забезпечення виконання «Поряд-
ку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується держа-
вою», затвердженого постановою КМУ від 03.09.2014 №440.

Актуальними у зверненнях залишалися питання. забезпечення відповідних районів 
області нотаріальним обслуговуванням та роботою районних державних нотаріальних 
контор. 

Заявники також цікавилися змінами у сфері державної реєстрації речових прав на 
земельні ділянки, зокрема права оренди земельних ділянок.

Додатково Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області інфор-
мує населення стосовно можливості звернення до на урядову «гарячу лінія» зателефо-
нувавши за номером 0-800-507-309, з понеділка по п’ятницю з 8 до 21 години, в суботу 
- з 8 до 19 години, крім неділі та святкових днів. Дзвінки зі стаціонарних телефонів у 
межах України - безкоштовні.

В.о. начальника Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області

В’ячеслав Хардіков

З лікарні – з дитиною та першим державним документом!

Основні зміни у Законі України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» (далі – Закон) стосують-
ся перетворення горизонталі органів державної 
реєстрації прав на розгалужену систему, в якій 
державні реєстратори діють у складі органів 
місцевого самоврядування, місцевих держад-
міністрацій, акредитованих суб’єктів, а також 
функції державних  реєстраторів здійснюють 
нотаріуси та державні виконавці. Останні, проте, 
вправі здійснювати лише державну реєстрацію 
обтяжень, накладених під час примусового вико-
нання рішень відповідно до закону. «Старі» орга-
ни держреєстрації прав на нерухомість (створені 
Мін’юстом) з початком 2016 року автоматично не 
втрачають свої повноваження, а вправі надавати 
послуги з держреєстрації прав до появи рішен-
ня Кабміну про припинення такого надання, але 
не пізніше 30 квітня 2016 року. В свою чергу, 
умовою для прийняття зазначеного урядового 
рішення є забезпечення виконкомами місцевих 
рад та місцевими держадміністраціями умов, 
необхідних для реалізації повноважень у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень. 

Водночас, згідно із вищезгаданим Законом 
Мін’юст та його територіальні органи в системі 
держреєстрації прав на нерухомість здійснюють 
організаційну, розпорядчу та контролюючу функ-
ції. Так, Мін’юст залишається держателем Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме май-
но (далі – Реєстр), ним же забезпечується доступ 
держреєстраторів до Реєстру, організовується 
робота з підготовки та підвищення їх кваліфі-
кації, а також виконуються повноваження щодо 
блокування та анулювання доступу державних 
реєстраторів до Реєстру. Територіальні органи 
Мін’юсту в межах території, на якій вони здійсню-
ють свою діяльність, також вправі допускати дер-
жреєстраторів до Реєстру та блокувати такий до-
ступ, а також підвищувати кваліфікацію держре-
єстраторів. Однак анулювати доступ до Реєстру 
територіальні органи не можуть, це прерогатива 
Мін’юсту. Безпосередньо функції із проведення 
державної реєстрації прав здійснюють державні 
реєстратори, які особисто приймають рішення 
за результатом розгляду заяв про державну ре-
єстрацію прав та їх обтяжень, та суб’єкти дер-
жавної реєстрації прав на нерухоме майно, яким 
відведено роль забезпечення проведення дер-
жавної реєстрації прав (в тому числі, отримання 
та видача документів у цій сфері). Обов’язковою 

ознакою державних реєстраторів – громадян 
України, які мають вищу освіту за спеціальністю 
правознавство та відповідають кваліфікаційним 
вимогам, встановленим Мінюстом, є перебуван-
ня ними у трудових відносинах із суб’єктом дер-
жавної реєстрації прав. Отже, вказані державні 
реєстратори не можуть самостійно та окремо від 
суб’єктів державної реєстрації прав проводити 
держреєстрацію прав на нерухомість. 

Водночас, суб’єктами держреєстрації прав 
можуть бути місцеві державні адміністрації/вико-
навчі органи місцевих рад, а також акредитовані 
суб’єкти. Останніми визнаються юридичні осо-
би публічного права, в штаті яких перебуває не 
менше 3-х держреєстраторів та якими укладено 
договори страхування цивільно-правової відпо-
відальності з мінімальним розміром страхової 
суми у 1000 розмірів мінімальної заробітної пла-
ти. Порядок проведення акредитації вказаних 
суб’єктів має затвердити Кабмін, тож передумо-
вою появи таких суб’єктів є затвердження зазна-
ченого порядку. Акредитовані суб’єкти можуть 
здійснювати повноваження в повному обсязі або 
виключно в частині забезпечення прийняття та 
видачі документів. В останньому випадку про-
міжні ланки – перевірку документів та прийняття 
рішення за результатами їх розгляду – здійсню-
ватиме суб’єкт державної реєстрації права, який 
має повний обсяг повноважень, або нотаріус. 
Для можливості такої співпраці «частковоповно-
важний» акредитований суб’єкт зобов’язаний 
укласти із котримсь із вказаних суб’єктів відпо-
відний договір. Виконкоми сільських, селищних 
та міських рад вправі самостійно визначитись із 
тим, чи входити їм до системи держреєстрації 
прав на нерухомість. Так, вони набувають по-
вноважень у сфері державної реєстрації прав 
відповідно до Закону лише у разі прийняття від-
повідною радою такого рішення. Однак виконко-
ми рад міст обласного та/або республіканського 
АРК значення позбавлені такого привілею – вони 
зобов’язані з дня набрання чинності Законом ви-
конувати визначені в ньому повноваження, зо-
крема, забезпечувати формування та ведення 
реєстраційних справ в паперовій формі.

Головний спеціаліст відділу державної 
реєстрації речових прав на нерухоме 

майно Управління державної реєстрації
Головного територіального управління 

у Чернігівській області
Владислав Карнаух

Найрадіснішою та найприємнішою подією у житті 
справжньої жінки, звичайно, є саме народження дитини. 
А як добре та зручно, коли не потрібно витрачати свій до-
рогоцінний час на вирішення питань щодо отримання най-
першого офіційного юридичного документу свого малюка 
– свідоцтва про народження! Тому, Головне територіальне 
управління юстиції у Чернігівській області активно продов-
жує реалізацію сервісу з видачі свідоцтв про народжен-
ня дітей безпосередньо в закладах охорони здоров’я, де 
приймаються пологи за місцем розташування відділів дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану.

10 березня поточного року фронт-офіс щодо видачі сві-
доцтв про народження дітей, за погодженням з керівництвом, 
було відкрито безпосередньо в КЛПЗ “Ніжинський пологовий 
будинок” Ніжинської міськради. В цей день вперше працівни-
ками відділу державної реєстрації актів цивільного стану Ні-
жинського міськрайонного управління юстиції було прийнято в 
пологовому будинку документи, необхідні для державної реє-
страції народження та урочисто вручено свідоцтва про народ-
ження матерям трьох немовлят. 

Відкриття цього сервісу відбулося за участю 
в.о. начальника Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області В’ячеслава 
Хардікова, голови Чернігівської обласної держав-
ної адміністрації Валерія Куліча, народного де-
путата Олександра Кодоли, голови міської ради 
Анатолія Лінника, головного лікаря пологового 
будинку Валерія Якуба. 

Прийом документів та видача свідоцтв про 
народження здійснюється в КЛПЗ “Ніжинський 
пологовий будинок” Ніжинської міськради роз-
ташованого за адресою: м. Ніжин, вул. Москов-
ська, буд. 21а, 3 поверх, кабінет 320 (прийом 
документів, необхідних для державної реєстрації 
народження дитини проводиться кожну середу та 
четвер з 08.30 до 10.30, видача  свідоцтв про на-
родження дитини:  середа та четвер з 16.30 до 17.30).

А 17 березня 2016 року працівниками відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану Корюківського районного 
управління юстиції у Чернігівській області, також вперше, у 
встановленому порядку, було проведено державну реєстра-
цію народження та вручено свідоцтво про народження доньки, 
молодій мамі Вероніці безпосередньо у приміщенні пологового 
відділення Корюківської центральної районної лікарні Чернігів-
ської області.

Пологове відділення Корюківської центральної лікарні 
стало третім медичним закладом нашої області, де праців-
никами відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
здійснюється прийом документів, необхідних для проведення 
державної реєстрації народження дитини та видача свідоцтв 
про народження. 

Зазначений прийом документів та видача свідоцтв про 
народження здійснюється у вказаному пологовому відді-
ленні (кімната відвідування) розташованого з адресою: м. 
Корюківка, вул. Шевченка, 101, 2 поверх (прийом докумен-
тів, необхідних для державної реєстрації народження дитини 
проводиться кожного вівторка та четверга з 10.00 до 12.00, 

видача  свідоцтв про народження дитини:  вівторок та четвер 
з 15.00 до 16.00).

Звертаємо Вашу увагу, що державна реєстрація народ-
ження, як і раніше проводиться й у відділах державної реєстра-
ції актів цивільного стану територіальних управлінь юстиції.

Нагадаємо, що вищевказаний порядок прийняття доку-
ментів та видачі свідоцтв про народження, запроваджується 
Міністерством юстиції України саме з метою створення спри-
ятливих умов, спрямованих на спрощення доступу громадян 
до адміністративних послуг щодо державної реєстрації народ-
ження дитини. 

Тому, шановні батьки, користуйтеся можливістю отримати 
свідоцтво про народження безпосередньо в закладі охорони 
здоров’я, де приймаються пологи, заощаджуйте свій дорого-
цінний вільний час та використовуйте його на своїх бажаних 
любих малюків.

Заступник начальника відділу державної
реєстрації актів цивільного стану Управління 

державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області

Олена Ющенко


