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Про функціонування запровадженого 
Міністерством юстиції  України  електронного 

сервісу з проставлення апостилю

Антикорупційні суди мають завершити процес 
створення дієвої системи запобігання та боротьби 

з корупцією в Україні, – Павло Петренко
Створення антикорупційного суду є обов’язковою умовою ефективної бо-

ротьби з корупцією. В Україні вже створено нові прозорі органи запобігання 
корупції та розслідування корупційних злочинів. Справа лише у забезпеченні 
нормального розгляду таких справ суддями, які керуватимуться не товщиною 
«конверта», а законом. Про це 30 червня 2016 року в ході конференції,  присвя-
ченої створенню в Україні спеціалізованих антикорупційних судів, повідомив Мі-
ністр юстиції Павло Петренко.

При цьому він зазначив: нині суди виносять виправдувальні вироки в кожній деся-
тій справі, яка стосується корупційних злочинів. Тоді як загальна статистика свідчить, 
що загалом виправдання отримують менше 1% звинувачених.

«Це означає, що суди саме у корупційних справах згадують всі можливості закону, 
щоб виправдати корупціонера. При цьому, чим більший розмір хабара, тим лояльніше 
покарання. Це насторожує і є основною причиною того, чому нам потрібно якнайшвид-
ше сформувати як антикорупційний суд, так і оновити всю судову систему», - зазначив 
очільник Мін’юсту.

Міністр юстиції також повідомив, що під час обговорення судової реформи в Брюс-
селі європейські партнери підтвердили готовність допомагати в імплементації прийнятих Парламентом змін.

«Це стосується як проведення на першому етапі прозорих незалежних конкурсів з набору суддів Верховного суду України та апеляцій-
них судів, так і допомоги у формуванні нового антикорупційного суду. Це великий шлях, який ми тільки почали. Нам треба буде докласти ще 
багато зусиль, щоб забезпечити історію успіху цієї реформи і дати приклад іншим країнам, яким чином можна в такій великій країні швидко 
замінити стару судову систему з нульовою довірою на нову систему, яка забезпечує права людини», - резюмував Павло Петренко.

Нововведення у реєстрації 
структурних утворень 

політичних партій      
    Порядок створення та реєстрації структурних утворень 

політичних партій визначає Закон України від 5 квітня 2001 року 
N 2365-III «Про політичні партії в Україні» та Закон України від 
15 травня 2003 року N 755-IV  «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань». Крім того, обласні,  міські, районні організації, первинні 
осередки політичної партії або інші структурні утворення, пе-
редбачені статутом партії, утворюються в порядку, визначено-
му статутом партії.

Рішення про утворення обласної, міської, районної органі-
зації, первинного осередку політичної партії та іншого структур-
ного утворення, передбаченого статутом партії, приймається 
на установчих зборах (конференції) обласної, міської, районної 
організації, первинного осередку політичної партії або іншого 
структурного утворення, передбаченого статутом партії, оформля-
ється протоколом, який підписують головуючий та секретар.

Протокол установчих зборів (конференції) про утворен-
ня обласної, міської, райо нної організації, первинного осе-
редку політичної партії або іншого структурного утворення, 
передбаченого статутом партії, має містити такі відомості: 
- дату та місце проведення установчих зборів, конференції; 

- рішення про обрання головуючого та секретаря; 
- рішення про утворення обласної, міської, районної організа-

ції, первинного осередку  політичної партії або іншого структурного 
утворення, передбаченого статутом партії;

- рішення про визначення  найменування обласної, міської, ра-
йонної організації, первинного  осередку політичної партії або іншого 
структурного утворення, передбаченого статутом партії; 

- рішення  про обрання керівника, визначення кількісного та пер-
сонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів облас-
ної,   міської,  районної організації, первинного осередку політичної 
партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом 
партії; 

- рішення про визначення особи (осіб), яка має право представ-
ляти обласну, міську, районну організацію, первинний осередок  по-
літичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого 
статутом партії, для здійснення реєстраційних дій. 

Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали 
участь в установчих зборах (конференції) обласної, міської, район-
ної ор ганізації, первинного осередку політичної партії або іншого 
структурного утворення, передбаченого статутом парті ї. У реєстрі 
зазначаються дані щодо учасників установчих зборів (конференції): 
прізвище, ім’я  та по батькові особи, дані її паспорта, реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків або серія 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 відміт ку в  паспорті  про право здійснювати платежі 
за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її осо-
бистим підписом. 

Про утворення обласних, міських, районних організацій або 
інших структурних утворень політичної партії, передбачених ста-
тутом партії, повідомляється суб’єкт державної реєстрації юридич-
них осіб, фізичних осіб – підп риємців та громадських формувань у 
10-денний строк з дня їх утворення. 

Враховуючи вимоги Закону України «Про політичні партії в Укра-
їні» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для держав-
ної реєстрації структурного утворення політичної партії зі статусом 
юридичної особи подаються наступні документи: 

- заява про державну реєстрацію створення юридичної осо-
би (форма встановлена наказом Міністерства юстиції України від 
06.01.2016 № 15/5);

- копія стат уту політичної партії;
- відомості про склад керівних органів структурного утворен-

ня політичної партії (ім’я, дата народження керівника, членів інших 
керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші 
засоби зв’язку);

- документ, що підтверджує створення структурного утворення 
політичної партії зі статусом юридичної особи.

  Для державної реєстрації структурного утворення політичної 
партії, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:

-  заява про державну реєстрацію структурного утворення полі-
тичної партії, що не має статусу юридичної особи (форма встанов-
лена наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5);

-  копія статуту політичної партії;
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 

про створення структурного утворення політичної партії;
- документ, що підтверджує створення структурного утворення 

політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі 
якого воно діє.

Заступник начальника відділу державної реєстрації 
друкованих засобів масової інформації та громадських 

формувань Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області
Марія Безрученко

Міністерством юстиції України, на під-
ставі рішення Уряду, з 20 листопада 2015 
року запроваджено новий прогресивний 
сервіс – Електронний реєстр апостилів. 
Це відповідне посвідчення документів не-
комерційного характеру, які українці от-
римують в органах юстиції для того, щоб 
подати їх до відповідних компетентних 
органів за кордон. 

Мова йде про договори купівлі-продажу, 
які посвідчуються нотаріально, рішення судів, 
свідоцтва про народження, шлюб, розірвання 
шлюбу та інші документи, що видаються ор-
ганами юстиції, судами, а також документи, 
що оформляються нотаріусами.

Раніше, щороку 120 тисяч громадян 
зверталися за цією послугою спочатку до 
Головних територіальних управлінь юстиції 
у своєму регіоні, далі до Києва - в Міністер-
ство юстиції. І тільки в Мін’юсті українці з усіх 
регіонів могли отримати цей документ. Дана 
система створювала плодюче підґрунтя для 
бюрократії, черг і побутової корупції.

Наразі ми входимо в передову 20 країн 
світу, які застосовують електронний апо-
стиль у транскордонних  операціях.

Хочу відмітити, що зараз до цієї системи 
вже під’єднані 23 країни, серед яких США, 
Великобританія, Австрія, Бельгія, Болгарія, 
Латвія, Грузія, Молдова та інші.

Суть даного електронного сервісу поля-
гає в тому, що громадяни на  даний час мо-
жуть проставити апостиль на офіційних до-
кументах, що видаються органами юстиції та 
судами, а також на документах, що оформ-
ляються нотаріусами України, звернувшись 
безпосередньо до відповідних відділів дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану.

Запровадження вказаного електронного 
сервісу з проставлення апостиля врегульо-
вано Постановою Кабінету Міністрів України 
від 04.11.2015 №890 “Деякі питання забезпе-
чення запровадження електронного сервісу з 
проставлення апостиля”, наказом Міністер-
ства юстиції України від 11.11.2015 №2268/5 
“Про впорядкування відносин з проставлен-
ня апостиля та підготовки документів для їх 
консульської легалізації”, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 
за №1419/27864, яким, крім іншого, затвер-

джено Порядок проставлення проставлення 
апостиля на офіційних документах, що вида-
ються органами юстиції та судами, а також на 
документах, що оформляються нотаріусами 
України.

Згідно додатку № 1 до Порядку простав-
лення апостиля на офіційних документах, 
що видаються органами юстиції та судами, а 
також на документах, що оформляються но-
таріусами України, на території Чернігівської 
області, з метою проставлення апостилю, 
можна звернутись: з  вівторка по суботу - до 
Бобровицького, Борзнянського, Городнян-
ського, Коропського, Корюківського, Тала-
лаївського районних, Ніжинського, Новго-
род-Сіверського, Прилуцького міськрайонних 
відділів державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області, а з понеділка 
по п’ятницю до відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Управління державної 
реєстрації Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області.  

Проставлення апостилю здійснюється за 
заявою будь-якої особи, яка подає відповід-
ний документ, за умови пред’явлення доку-
мента, що посвідчує особу.

До заяви про проставлення апостиля до-
дається:

- оригінал документа, на якому необхідно 
проставити апостиль, або його копія, засвід-
чена в установленому порядку;

- документ про оплату послуги з простав-
лення апостиля або документ, що підтвер-
джує право на звільнення від оплати, чи його 
засвідчена в установленому порядку копія.

Наказом Міністерства юстиції від 18 груд-
ня 2003 року №161/5 “Про розмір та порядок 
оплати послуг з проставлення апостиля”, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19.12.2015 за №1197/8518, встановлено пла-
ту за надання послуг з проставлення апости-
ля на офіційних документах, що видаються 
органами юстиції та судами, а також на до-
кументах, що оформляються нотаріусами 
України і призначених для використання на 
території інших держав:

- для громадян України, іноземців та осіб 
без громадянства – 3 неоподатковувані міні-
муми доходів громадян (на даний час 51 грн.);

- для юридичних осіб – 5 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян (на даний 
час 85 грн.). 

Вказана плата справляється до простав-
лення апостилю, шляхом перерахування до 
загального фонду державного бюджету. 

Від унесення плати звільняються інваліди 
1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної 
війни, громадяни, які належать до першої ка-
тегорії потерпілих унаслідок Чорнобильської 
катастрофи, та діти-сироти у разі простав-
ляння апостиля на документах, що стосують-
ся безпосередньо цих громадян.

Проставлення апостиля, відмова в його 
проставленні здійснюються у строк до 2 робо-
чих днів. У разі необхідності отримання зраз-
ка підпису, відбитка печатки та/або штампа, 
здійснення перевірки документів та/або ви-
никнення сумніву щодо їх достовірності строк 
розгляду цих документів може бути продов-
жено до 20 робочих днів.

Необхідно зазначити, що документи, 
подані до відповідного відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану для про-
ставлення апостилю, опрацьовуються елек-
тронною системою, на них накладається 
електронний апостиль, і цей документ отри-
мується безпосередньо у відділі державної 
реєстрації актів цивільного стану до якого 
безпосередньо звернувся громадянин.  

Після цього, уповноважені представни-
ки країни, до якої подаються документи, які 
потребують посвідчення апостилем, через 
реєстр зможуть перевірити автентичність 
апостилю та оригінальність документу. 

За результатами проведеного моніторин-
гу, працівниками 10 відділів державної реє-
страції актів цивільного стану нашої області, 
з часу запровадження даного електронного 
сервісу, прийнято від заявників 661 офіцій-
ний документ, що видані органами юстиції 
та судами, а також  оформлені нотаріусами 
України, які видані їм з візуалізованим елек-
тронним апостилем для подальшої подачі їх 
до відповідних компетентних органів інозем-
них держав.

 В.о. начальника  
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області                                                                                   
В’ячеслав Хардіков
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Порядок стягнення аліментів за кордоном

Права та обов’язки батьків і дітей ґрунтуються 
на походженні дитини, засвідченому державним 
органом реєстрації актів цивільного стану. Сімей-
ний кодекс України регулює особисті немайнові 
права і обов’язки батьків та дітей; права батьків 
та дітей на майно; обов’язок батьків утримувати 
дітей; обов’язок дітей утримувати батьків.

Головними положеннями особистих немайно-
вих прав і обов’язків батьків та дітей є те, що мати і 
батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, 
а діти мають рівні права та обов’язки щодо батьків. 
При цьому, зазначений паритет не залежить від того, 
чи перебували батьки дитини у шлюбі між собою.

До особистих немайнових прав і обов’язків бать-
ків та дітей належать:

обов’язки батьків
• належно виховувати дитину - в дусі поваги до 

прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та 
родини, свого народу, своєї Батьківщини;

• піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, ду-
ховний та моральний розвиток;

• забезпечити здобуття дитиною повної загальної 
середньої освіти, готуватиїї до самостійного життя;

• поважати дитину;
Забороняються будь-які види експлуатації бать-

ками своєї дитини, фізичні покарання дитини бать-
ками, а також застосування ними інших видів пока-
рань, які принижують людську гідність дитини.

права батьків
• переважне право батьків перед іншими особами 

на особисте виховання дитини;
• на піклування  дитини, повнолітньої доньки і 

сина, турботу та надання дітьми допомоги
Батьківські права не можуть здійснюватися всупе-

реч інтересам дитини.
права дитини
• на належне батьківське виховання;
• противитися неналежному виконанню батьками 

своїх обов’язків щодо неї;
• звернутися за захистом своїх прав та інтересів 

до органу опіки та піклування, інших органів дер-

жавної влади, органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, а також безпосередньо до 
суду (якщо дитина досягла 14 років).

Законодавством передбачено також обов’язок ди-
тини, повнолітніх доньки і сина піклуватися про батьків, 
виявляти про них турботу та надавати їм допомогу.

Невиконання батьками своїх обов’язків або не-
належне здійснення прав стосовно дітей може бути 
підставою для позбавлення батьківських прав.

Мати, батько можуть бути позбавлені судом бать-
ківських прав, якщо вони: 

- не забрали дитину з пологового будинку без по-
важної причини і протягом шести місяців не виявля-
ли щодо неї батьківського піклування;

- ухиляються від виконання своїх обов’язків по ви-
хованню дитини;

- жорстоко поводяться з дитиною; 
- є хронічними алкоголіками або наркоманами; 
- вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, 

примушують її до жебракування та бродяжництва; 
- засуджені за вчинення умисного злочину щодо 

дитини.
Права батьків і дітей на майно базуються на тому, 

що батьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, 
можуть бути самостійними власниками майна. При 
цьому у регулюванні майнових відносин між бать-
ками і дітьми у законі пріоритет надається правам 
дітей. А саме, встановлено, що майно, придбане 
батьками для забезпечення розвитку, навчання та 
виховання дитини (одяг, інші речі особистого вжитку, 
іграшки, книги, музичніінструменти, спортивнее об-
ладнання тощо), є власністю дитини, батьки зобов’я-
зані передати у користування дитини майно, яке має 
забезпечити її виховання та розвиток.

В законі закріплене ще одне правило майнових 
відносин батьків та дітей: майно, набуте батьками і 
дітьми їхньою спільною працею чи за спільні кошти, 
належить їм на праві спільної сумісної власності.

Батьки управляють майном малолітньої дити-
ни без спеціального на те повноваження. Але вони 
зобов’язані вислухати думку дитини щодо способів 
управління її майном.

Закон встановлює для батьків обов’язок утриму-
вати дитину до досягнення нею повноліття. Способи 
такого утримання визначаються батьками за домов-
леністю між собою. За рішенням суду можуть прису-
джуватися аліменти.

У визначених законом випадках батьки зобов’я-
зані утримувати також повнолітніх дітей. Йдеться 
про непрацездатних дітей та дітей, які продовжують 
навчання (до досягнення ними двадцяти трьох років). 
Це утримання можливе за умови, що батьки можуть 
надавати матеріальну допомогу.

Повнолітні діти зобов’язані утримувати батьків, 
які є непрацездатними і потребують матеріальної 
допомоги. Обов’язок не виникає, якщо мати, батько 
були позбавлені батьківських прав або якщо буде 
встановлено, що вони ухилялися від виконання сво-
їх обов’язків. Розмір аліментів на утримання батьків 
визначається судом.

Злісне ухилення від сплати встановлених рішен-
ням суду аліментів на утриманн ядітей, а так само 
коштів на утримання непрацездатних батьків є зло-
чином і тягне за собою кримінальну відповідальність.

Оскільки права та обов’язки батьків і дітей є вза-
ємними, то обов’язки батьків майже завжди будуть 
трансформуватися в права дітей і навпаки. Здійснен-
ня батьками своїх прав та виконання обов’язків мають 
ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської 
гідності. Батьківські права не можуть здійснюватися 
всупереч  інтересам дитини. Відмова батьків від дити-
ни суперечить моральним засадам суспільства, а ухи-
лення батьків від виконання батьківських обов’язків 
є підставою для накладання на них відповідальності. 

Держава зобов’язує батьків забрати дитину з поло-
гового будинку або іншого закладу охорони здоров’я; 
невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня на-
родження дитини, зареєструвати народження дитини 
в державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Спеціаліст відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Управління державної реєстрації 

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області

Марина Мельник

Підстави припинення шлюбу

Відповідно до статті 3 Закону України «Про забез-
печення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» сухопутна те-
риторія Автономної Республіки Крим та міста Севасто-
поля, внутрішні води України цих територій, внутрішні 
морські води і територіальне море навколо Кримського 
півострова, територія виключної (морської) економічної 
зони України вздовж узбережжя Кримського півос-
трова та прилеглого до узбережжя континентального 
шельфу України, на які поширюється юрисдикція орга-
нів державної влади України відповідно до норм міжна-
родного права, Конституції та законів України, а також 
повітряний простір над зазначеними територіями ви-
знаються тимчасово окупованою територією внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації.

Таким чином, діяльність територіальних органів Мініс-
терства юстиції України, у тому числі структурних підроз-
ділів, що забезпечують здійснення повноважень у сфері 
примусового виконання рішень, на зазначеній території є 
об’єктивно неможливою. У зв’язку з окупацією території Ав-
тономної Республіки Крим, примусове виконання рішень су-
дів та інших органів (посадових осіб), що потребує вчинення 
виконавчих дій безпосередньо на такій території, також є 
неможливим.

Відповідно до змісту положень статті 124 Конституції 
України судові рішення, ухвалені судами іменем України, є 
обов’язковими до виконання на всій території України.

Згідно з частиною першою статті 11 Закону України 
«Про виконавче провадження» державний виконавець зо-
бов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів 
примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і 
в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

При цьому, з метою захисту інтересів стягувача дер-
жавний виконавець має право одержувати безоплатно від 
органів, установ, організацій, посадових осіб, сторін та учас-
ників виконавчого провадження необхідну для проведення 
виконавчих дій інформацію, у тому числі конфіденційну, 
здійснювати розшук боржника або його майна, звертатися 
до суду із заявою про видачу дубліката виконавчого доку-
мента, про встановлення чи зміну порядку і способу вико-
нання, про відстрочку та розстрочку виконання рішення 
тощо.

Отже, обов’язок вжити вичерпних заходів щодо вико-
нання рішення суду або іншого органу (посадової особи), у 
тому числі щодо перевірки майнового стану боржника та 
можливості виконати рішення на території України, яка не 
є тимчасово окупованою, законодавством покладається на 
органи державної виконавчої служби.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону викона-
вчі дії провадяться державним виконавцем за місцем про-
живання, перебування, роботи боржника або за місцезна-
ходженням його майна. У разі якщо боржник є юридичною 
особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням 
його постійно діючого органу або майна. Право вибору міс-
ця виконання між кількома органами державної виконавчої 
служби, що можуть вчиняти виконавчі дії на території, на 
яку поширюються їх функції, належить стягувачу.

Закон визначає, що державний виконавець вправі про-
вадити виконавчі дії щодо виявлення та звернення стягнен-
ня на кошти, які перебувають на рахунках та вкладах борж-
ника у банках чи інших фінансових установах, на рахунки в 
цінних паперах у депозитарних установах на території, на 
яку поширюється юрисдикція України.

Крім того, якщо майно боржника, в тому числі кошти 
на рахунках в банківських установах, знаходяться поза ме-
жами тимчасово окупованої території України, виконання 
рішень судів та інших органів (посадових осіб) здійснюється 
відповідними органами державної виконавчої служби згід-
но вимог статей 20, 21 Закону.

Разом з тим, відповідно до частини другої статті 19 
Закону у заяві про відкриття виконавчого провадження стя-
гувач вправі зазначити відомості, що ідентифікують борж-
ника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення 
(рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших 
доходів, місцезнаходження його майна тощо), а також шля-
хи отримання ним коштів, стягнутих з боржника.

Враховуючи викладене, державні виконавці зобов’язані 
забезпечити прийняття на примусове виконання виконав-
чих документів, боржники за якими знаходяться на терито-
рії Автономної Республіки Крим, але на материковій частині 
України мають відкриті рахунки в банківських установах, у 
разі надання стягувачем належного підтвердження наявно-
сті таких рахунків.

Такі виконавчі документи мають бути пред’явлені на 
примусове виконання до органу державної виконавчої 
служби за місцем знаходження (реєстрації) банку або філії 
іноземного банку.

Головний спеціаліст відділу організації та контролю за 
виконанням рішень управління ДВС Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області                                               
Наталія Сетченко 

Чи можливо стягнути аліменти з особи, яка проживає за кордоном?
Так, звичайно, можливо, це питання врегульовано міжнародними дого-

ворами, учасником яких є Україна. Однак, це більш тривала в часі процедура, 
ніж стягнення аліментів на території України. Порядок стягнення аліментів на 
території країн СНД регулюється Конвенцією про правову допомогу та правові 
відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 року 
(Мінська конвенція), яка є чинною для 12 країн (Україна, Білорусь, Узбекистан, 
Казахстан, Російська Федерація, Таджикистан, Вірменія, Киргизька Республіка, 
Молдова, Азербайджан, Грузія, Туркменістан). Для України вказана Конвенція 
набула чинності 14 квітня 1994 року.

Конвенцією про стягнення аліментів за кордоном (підписана у м. Нью-Йорк 
20.06.1956 р.) врегульований порядок стягнення аліментів за кордоном, який є 
чинним для 61 країни світу. Для України вказана Конвенція набула чинності 19 
жовтня 2006 року.
Куди  звертатися, якщо платник аліментів проживає за кордоном? 

Питання про стягнення аліментів порушується фізичною особою на своє 
утримання або на користь іншої особи, а також юридичною особою, що має 
право порушувати питання про стягнення аліментів на дитину або іншу особу в 
установлених законодавством випадках, або належним чином уповноваженим 
представником відповідної особи. 

Розглянемо окремо питання стягнення аліментів з осіб, що проживають на 
території країн СНД та країн далекого зарубіжжя, оскільки вони дещо відмінні.

Якщо відповідач проживає на території країн СНД, то для вирішення пи-
тання про стягнення з нього аліментів, необхідно звернутися до суду України за 
місцем проживання позивача з позовом  про стягнення аліментів. Під час судо-
вого розгляду даного питання необхідним є направлення судового доручення 
за місцем проживання боржника з метою повідомлення його про процес, дату 
судового засідання, та з’ясування його позиції по справі. Як правило, виконання 
судового доручення за кордоном займає від 3 до 6-8 місяців (залежно від країни 
проживання відповідача), але цей час  не буде витрачений даремно, оскільки 
належне повідомлення відповідача по справі про судовий процес є обов’язковою 
умовою для визнання та виконання рішення суду в подальшому.

Після судового розгляду справи в суді України та постановлення рішення 
про стягнення аліментів необхідно пройти процедуру визнання такого рішення 
в країні проживання боржника. Для цього позивачем до суду України подається 
клопотання про визнання та виконання рішення на території іншої держави. Суд 
України готує пакет документів, який через територіальне управління юстиції 
(в Чернігівській області - це Головне управління юстиції у Чернігівській області, 
яке знаходиться за адресою м. Чернігів, пр. Миру, 43) або Міністерство юстиції 
України (в залежності від країни проживання боржника) направляється до ком-
петентних органів  країни проживання відповідача. 

Після розгляду клопотання про визнання та виконання рішення  судом іно-
земної держави та винесення ухвали про задоволення такого клопотання, таким 
судом самостійно виписується виконавчий лист та направляється на виконання 
до компетентних органів виконання рішень. Копія іноземного судового рішення 
надсилається до українського суду а також повідомляється до якого органу на-
правлено виконавчий документ.

Скільки  часу займає така процедура та які документи для цього 
потрібні?

Слід зауважити що вся  процедура від моменту звернення до українського 

суду з позовом до визнання рішення в країні проживання боржника та отриман-
ня аліментів згідно Мінської конвенції (залежно від країни, де таке рішення має 
виконуватись) займає від 6 місяців до 1 року. Це суттєвий час, але зручним є 
те, що стягувачу нікуди, крім суду за своїм місцем проживання звертатися не 
потрібно (наприклад, звертатися до суду іноземної країни чи інших органів  з до-
датковими заявами, клопотаннями тощо). Крім того, для розгляду та вирішення 
питання про отримання аліментів від позивача – стягувача аліментів не потрібно 
додаткових документів, лише ті, які додаються до позову. Як правило це копія 
паспорту матері, копія свідоцтва про народження дитини, копія свідоцтва про 
шлюб (розлучення) з батьком дитини, довідка про проживання дитини з матір’ю, 
документи щодо стану здоров’я дитини (в разі необхідності додаткових витрат 
на дитину). Також бажано знати точну адресу проживання боржника за кордо-
ном, але в разі зміни місця проживання можна вказувати останню відому адресу. 
Куди звертатися якщо платник аліментів проживає к країнах дале-
кого зарубіжжя?

Перш за все слід сказати, що отримати аліменти можна лише в тих випад-
ках, коли країна, в якій проживає боржник є учасником Конвенції про стягнен-
ня аліментів за кордоном, на сьогодні це 61 держава світу. (Австралія, Алжир, 
Аргентина, Барбадос, Бельгія, Білорусія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Буркі-
на-Фасо, Ватикан, Великобританія, Гаїті, Гватемала, Греція, Данія, Еквадор, Ес-
тонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Кабо-Верде, Казахстан, Кіпр, Киргизстан, 
Колумбія, Німеччина, Ліберія, Люксембург, Македонія, Мексика, Молдова, Мо-
нако, Марокко, Нігер, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Пакистан, Польща, 
Португалія, Румунія, Сейшели, Сербія, Словаччина, Словенія, Суринам, Туніс, 
Туреччина, Уругвай, Угорщина, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Цен-
тральноафриканська Республіка, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція та Шрі-Ланка)

В Україні заінтересована особа може звернутись до Міністерства юстиції 
України або Головного територіального управління юстиції у Чернігівській облас-
ті для отримання повної інформації щодо пакету документів для вирішення пи-
тання про стягнення аліментів на території іноземної держави, яка є учасницею 
зазначеної Конвенції. 

Звернення з проханням (клопотанням) про визнання і виконання рішення 
суду України про стягнення аліментів на території іншої Договірної Сторони по-
дається позивачем або уповноваженою на це особою письмово в довільній фор-
мі. До звернення додається клопотання за встановленою формою. 

Позитивним у Конвенції є також те, що вона дозволяє не звертатися за ви-
знанням і виконанням рішення суду України на території Договірної держави, а 
на підставі наданих документів прийняти рішення про стягнення аліментів у цій 
державі. 

Крім того, особи, які проживають в Україні, за допомогою компетентних 
органів (Міністерства юстиції України та його територіальних органів) можуть 
звертатися з позовами про стягнення аліментів на територіях Договірних Дер-
жав Конвенції. При цьому компетентні органи відповідних держав мають забез-
печити представлення інтересів позивача у процесі, а також сприяти належному 
виконанню прийнятих рішень. 

Тож  радимо всім зацікавленим особам в повній мірі використовувати 
свої права та в разі необхідності звертатися до органів юстиції за допомогою в 
роз’ясненні питань що виникають під час стягнення аліментів за кордоном.

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

В’ячеслав Хардіков

Виконання рішень суду, боржники 
за якими знаходяться на  тимчасово 

окупованій території України 

Права та обов’язки батьків та дітей

Узявши шлюб, подружжя створює сім’ю. Щастя і радість сімейного 
життя багато в чому залежать від гармонії у взаємовідносинах, одержа-
ного виховання, наявності справжніх почуттів кохання, поваги один до 
одного, уявлення про сімейне життя, які склалися в сім’ях чоловіка та 
дружини ще до шлюбу.

У кожній сім’ї між подружжям виникають особисті немайнові та майнові 
відносини. Вони регулюються як етичними нормами так і нормами права. 

Але не завжди ці відносини в сім’ї складаються благополучно і є довго-
тривалими. Нажаль певна кількість шлюбів не є міцними і наступає час, коли 
спільне проживання подружжя неможливе. І тоді чоловік та дружина, або 
один з них вирішують остаточно припинити свої взаємовідносини – розірвати 
шлюб.

     За життя подружжя шлюб може бути припинений лише шляхом його ро-
зірвання за заявою одного з подружжя або їх обох у встановленому законом 
порядку -  судом або органами державної реєстрації актів цивільного стану 
згідно частини 2 статті 104 та статті 105 Сімейного кодексу України.

Подружжя, які мають дітей та взаємно бажають розірвати шлюб, повинні 
подати заяву про розірвання шлюбу до суду. 

Шлюб припиняється у день набуття чинності рішенням суду про розірвання 
шлюбу. 

Подружжя, які не мають дітей, вправі подати заяву про розірвання шлю-
бу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Після закінчення 
одного місяця від дня подачі такої заяви, якщо вона не була відкликана, цей 
відділ складає актовий запис про розірвання  шлюбу. Шлюб  припиняється 
у такому випадку в день складання актового запису про розірвання шлюбу. 
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану  розриває шлюб незалеж-
но від    наявності між подружжям майнового спору.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану може розірвати шлюб 
і за заявою одного з подружжя, якщо другий з подружжя визнаний безвісно 
відсутнім або визнаний недієздатним (стаття 107 Сімейного кодексу Украї-
ни).

В такому випадку розірвання шлюбу засвідчується свідоцтвом про розі-
рвання шлюбу, яке видається при проведенні державної реєстрації розірван-
ня шлюбу.

Припиняється шлюб також у разі смерті або оголошення в судовому по-

рядку померлим одного з подружжя (частина 1 статті 104 Сімейного кодексу 
України). У таких випадках інший з подружжя  може  укладати новий шлюб, 
не порушуючи питання про розірвання попереднього, оскільки той припинив-
ся (його вже не існує). У разі з’явлення того з подружжя, якого було оголо-
шено померлим, і скасування відповідного рішення суду, шлюб вважається 
поновленим, якщо інший з подружжя не уклав нового шлюбу. Коли  ж   інший  
з  подружжя  уклав новий шлюб, то той, що з’явився,  вправі одержати в 
органі державної реєстрації актів цивільного стану свідоцтво про державну 
реєстрацію розірвання шлюбу.

Якщо один з подружжя помер до набрання чинності рішення суду про 
розірвання шлюбу, вважається що шлюб припинився внаслідок його смерті 
(пункт 3 статті 104 Сімейного кодексу України).

А в разі, якщо один з подружжя помер у день набрання чинності рішення 
суду про розірвання шлюбу, вважається що шлюб припинився внаслідок його 
розірвання (пункт 4 статті 104 Сімейного кодексу України).

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Управління державної реєстрації 

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 
Вікторія Аксьон
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КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ
 (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Порядок організації контролю професійної діяльності арбітражних керуючих, оформ-
лення та видання відповідних документів за наслідками проведених планових (поза-
планових) перевірок визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» та Порядком контролю за діяльністю арбіт-
ражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердже-
ного наказом Міністерства юстиції України від 27.06.2013 № 1284/5, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 03.07.2013 за № 1113/23645 (далі-Порядок контролю). 

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих сана-
цією, ліквідаторів) здійснюють Міністерство юстиції України (далі - Мін’юст) як держав-
ний орган з питань банкрутства та за його дорученням головні територіальні управління 
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах 
Києві та Севастополі як територіальні органи з питань банкрутства (далі - орган контро-
лю). Контроль за діяльністю арбітражних керуючих здійснюється на предмет дотриман-
ня ними вимог Конституції України, Господарського процесуального кодексу України, 
Закону, іншого законодавства з питань банкрутства та законодавства про оплату праці.    

Відповідно до положень статті 106 Закону та розділу II Порядку контроль за діяльніс-
тю арбітражних керуючих здійснюється шляхом проведення планових і позапланових 
перевірок. Для проведення перевірки орган контролю надає доручення на проведення 
перевірки, на підставі якого оформлюється посвідчення та повідомлення про проведен-
ня перевірки.

Планова перевірка діяльності арбітражного керуючого здійснюється за календарний 
рік, що передує перевірці, та не частіше одного разу на два роки. Планові перевірки про-
водяться відповідно до квартальних планів, які затверджуються наказом Мін’юсту до 25 
числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Пунктом 2.6 Порядку контро-
лю визначено вичерпний перелік підстав для проведення позапланових перевірок.

Тривалість проведення планової перевірки не може перевищувати восьми робочих 
днів, а позапланової - трьох днів.

Обов’язковою передумовою для проведення перевірки є письмове повідомлення 
арбітражного керуючого про її проведення, яке надсилається не пізніше ніж за десять 
календарних днів до дня початку планової перевірки та не пізніше ніж за п’ять днів до 
початку позапланової перевірки.

Необхідо зазначити, що  згідно норм Порядку заходи контролю складаються з декіль-
кох стадій: складання довідки про результати перевірки, усунення виявлених порушень 
та (або) надання арбітражним керуючим заперечень до довідки та, вже за результата-
ми цих стадій, складання акта перевірки. Таким чином, в останній день перевірки орган 
контролю складає та підписує Довідку у двох примірниках. Арбітражний керуючий має 
право протягом п’яти робочих днів після складення Довідки надати в письмовій фор-
мі свої пояснення, зауваження, заперечення до неї разом з необхідними документами 
або усунути виявлені під час перевірки порушення та надати інформацію про це комі-
сії. Якщо арбітражний керуючий підписав Довідку без зауважень і заперечень, комісія 
протягом двох робочих днів з дня підписання Довідки готує акт перевірки діяльності 
арбітражного керуючого. Орган контролю зобов’язаний протягом двох робочих днів піс-
ля завершення строку для надання арбітражним керуючим заперечень щодо Довідки 
опрацювати надані арбітражним керуючим пояснення, зауваження, заперечення і доку-
менти та скласти акт перевірки. 

У разі виявлення під час перевірки порушень у діяльності арбітражного керуючого ор-
ган контролю на підставі акта перевірки за наявності відповідних підстав виносить при-
пис про недопущення повторних порушень та (або) розпорядження про усунення вияв-
лених порушень. У разі виявлення за результатами перевірки порушень, які є підставою 
для внесення до Дисциплінарної комісії подання щодо застосування до арбітражного 
керуючого дисциплінарних стягнень, орган контролю обов’язково зазначає про це в акті 
перевірки. У такому випадку припис та (або) розпорядження не складаються до моменту 
прийняття Дисциплінарною комісією рішення за результатом розгляду подання. 

Дисциплінарними стягненнями, що накладаються на арбітражного керуючого є по-
передження, позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (роз-
порядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Необхідно зазначити, що рішення 
щодо накладення дисциплінарного стягнення може бути прийняте Дисциплінарною 
комісією протягом двох місяців з дня виявлення проступку, але не пізніше одного року 
з дня його вчинення.

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

Світлана Рева

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта 
державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства 
юстиції України, його територіальних органів або до суду.

Міністерство юстиції України розглядає скарги:
1) на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав 

(крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також 
коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);

2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністер-
ства юстиції України.

Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скар-
ги:

1) на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або 
бездіяльність державного реєстратора;

2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.
Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги 

щодо державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації прав, які 
здійснюють діяльність у межах території, на якій діє відповідний терито-
ріальний орган.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта дер-
жавної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції 
України та його територіальних органів протягом 30 календарних днів 
з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа діз-
налася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи 
бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства 
юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України 
протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржуєть-
ся, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її 
прав відповідною дією чи бездіяльністю.

У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки ді-
яльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав, а 
також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України 
та його територіальні органи можуть подовжити строки розгляду та ви-
рішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний 
строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 кален-
дарних днів.

Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Мі-
ністерством юстиції України або його територіальним органом, а в разі 
надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового 
зв’язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена 
відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового 
відправлення або на конверті.

У разі якщо останній день строку для подання скарг, зазначеного у 
частині третій цієї статті, припадає на вихідний або святковий день, ос-
таннім днем строку вважається перший робочий день, що настає за ви-
хідним або святковим днем.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 
суб’єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністер-
ства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права поруше-
но, у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи 
перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних 
осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга 
подається представником;

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законо-

давства, які порушено, на думку скаржника;
4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
5) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтвер-

джують факт порушення прав скаржника в результаті прийняття рішення 
про державну реєстрацію прав (у разі подання скарги на рішення про 
державну реєстрацію прав);

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати скла-
дання скарги.

Скарга на рішення про державну реєстрацію прав розглядається в по-
рядку, визначеному цим Законом, виключно за умови, що вона подана 
особою, яка може підтвердити факт порушення її прав у результаті при-
йняття такого рішення.

Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстра-
тора, суб’єкта державної реєстрації прав подається представником 
скаржника, до скарги додається довіреність чи інший документ, що під-
тверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена в 
установленому порядку.

За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його 
територіальні органи приймають мотивоване рішення про:

1) відмову у задоволенні скарги;
2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення 

про:
а) скасування рішення про державну реєстрацію прав;
б) скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та про-

ведення державної реєстрації прав;
в) внесення змін до записів Державного реєстру прав та виправлення 

помилки, допущеної державним реєстратором;
г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Держав-

ного реєстру прав;
ґ) анулювання доступу державного реєстратора до Державного реє-

стру прав;
д) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації;
е) притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи 

територіального органу Міністерства юстиції України.
Рішення, стосовно скасування рішення про державну реєстрацію 

прав, анулювання доступу державного реєстратора до Державного ре-
єстру прав, скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації, при-
ймаються виключно Міністерством юстиції України.

У рішенні Міністерства юстиції України чи його територіального органу 
за результатами розгляду скарги можуть визначатися декілька шляхів 
задоволення скарги.

Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається 
скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Рішення, стосовно скасування рішення про державну реєстрацію прав, 
скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та прове-
дення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного 
реєстру прав та виправлення помилки, допущеної державним реєстра-
тором виконуються не пізніше наступного робочого дня після прийняття 
такого рішення шляхом внесення відповідного запису до Державного 
реєстру прав. Для виконання таких рішень повторне подання документів 
для проведення державної реєстрації прав та сплата адміністративного 
збору не вимагаються.

Технічний адміністратор Державного реєстру прав у день надходжен-
ня рішень, стосовно тимчасового блокування доступу державного реє-
стратора до Державного реєстру прав, анулювання доступу державного 
реєстратора до Державного реєстру прав, забезпечує їх негайне вико-
нання. Порядок тимчасового блокування та анулювання доступу до Дер-
жавного реєстру прав визначається Міністерством юстиції України.

Рішення, щодо скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації 
виконується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовля-
ють у задоволенні скарги, якщо:

1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною 
п’ятою цієї статті;

2) на момент прийняття рішення за результатом розгляду скарги відбу-
лася державна реєстрація цього права за іншою особою, ніж зазначена у 
рішенні, що оскаржується;

3) наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову по-
зивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позову 
відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;

4) наявна інформація про судове провадження у зв’язку із спором між 
тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав;

5) є рішення цього органу з того самого питання;
6) в органі розглядається скарга з цього питання від того самого 

скаржника;
7) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;
8) закінчився встановлений законом строк подачі скарги;
9) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції 

органу.
Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного 

реєстратора, суб’єктів державної реєстрації прав, територіальних органів 
Міністерства юстиції України визначається Кабінетом Міністрів України.

Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його те-
риторіальних органів можуть бути оскаржені до суду.

Необхідно зазначити, що державні реєстратори, суб’єкти державної 
реєстрації прав за порушення законодавства у сфері державної реєстра-
ції прав несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або 
кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

Шкода, завдана державним реєстратором фізичній чи юридичній особі 
під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню на підставі рі-
шення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.

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

В’ячеслав Хардіков

Підстави для стягнення аліментів на утримання одного з подружжя Робочий час
Робочий час – це час, протягом яко-

го працівник згідно із законодавством, 
колективним і трудовим договором 
повинен виконувати свої трудові 
обов’язки на підприємстві, в установі, 
організації.

Статтею 50 Кодексу законів про працю 
України визначено, що нормальна трива-
лість робочого часу працівника не може 
перевищувати 40 годин на тиждень. Ра-
зом з тим трудове законодавство доз-
воляє підприємствам та організаціям 
при укладенні колективного договору 
встановлювати меншу норму тривалості 
робочого часу.

Для працівників може бути встанов-
лений п’ятиденний  робочий тиждень з 
двома вихідними днями, або шестиден-
ний робочий тиждень з одним вихідним 
днем. При цьому додержується установ-
лена норма робочого часу – 40 годин на 
тиждень.

Види робочого часу розрізняють 
залежно від його тривалості. Так, за-
конодавством визначено: робочий час 
нормальної тривалості (стаття 50 КЗпП 
України); неповний робочий час (стаття 
56 КзПп України); скорочений робочий 
час (стаття 51 КЗпП України).

Законодавством передбачено, що за 
угодою між працівником і власником або 
уповноваженим ним органом може вста-
новлюватись як при прийнятті на роботі, 
так і згодом неповний робочий день або 
неповний робочий тиждень. Разом з тим, 
на прохання вагітної жінки, жінки, яка має 
дитину віком до 14 років або дитину-інва-
ліда, в тому числі таку, що знаходиться 
під її опікуванням або здійснює догляд за 
хворим членом сім’ї відповідно до медич-
ного висновку, власник або уповноваже-
ний ним орган зобов’язаний встановлю-
вати їй неповний робочий час.

Праця в такому випадку оплачується 
пропорційно відпрацьованому часу. Важ-
ливо, що особи, які працюють неповний 
робочий час, не обмежуються у обсязі 
трудових прав (їм надається відпустка, 
надаються вихідні і святкові дні, час такої 
роботи зараховується у трудовий стаж). 

Скорочена тривалість робочого часу 
встановлюється законодавством, є 

обов’язковою для роботодавця та оплачу-
ється як робочий час нормальної трива-
лості. Стаття 51 КЗпП України визначає, 
що скорочена тривалість робочого часу 
встановлюється: для працівників віком від 
16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для 
осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком 
від 14 до 15 років, які працюють в період 
канікул) – 24 години на тиждень; для пра-
цівників, зайнятих на роботах з шкідливи-
ми умовами праці – не більш як 36 годин 
на тиждень. Крім того, законодавством 
встановлюється скорочена тривалість 
робочого часу для окремих категорій пра-
цівників.

Законодавством України передбача-
ється, що напередодні святкових і неро-
бочих днів тривалість роботи працівників 
(крім працівників, для яких встановлена 
скорочена тривалість робочого часу) ско-
рочується на одну годину як при 5-денно-
му, та і при 6-денному робочому тижні.

При роботі в нічний час встановлена 
тривалість роботи скорочується на одну 
годину. Нічним вважається час з 10 го-
дини вечора до 6 години ранку. Але ро-
бота оплачується у підвищеному розмірі. 
КЗпП України визначає перелік осіб, яких 
забороняється залучати до роботи у ніч-
ний час.

Також законодавством регламенту-
ється: робота змінами (статті 58, 59 КЗпП 
України), поділ робочого дня на частини 
(стаття 60 КЗпП України), надурочні ро-
боти (статті 62 – 65 КЗпП України).

На підприємстві обов’язково ведеться 
облік робочого часу. На кожному підпри-
ємстві (в установі, організації) ведеться 
табель обліку робочого часу. Табель об-
ліку робочого часу — це не тільки фор-
ма первинної облікової документації, а 
й документ, необхідний для практичної 
роботи. Табель потрібен для обліку ви-
користання робочого часу працівників, 
а також для контролю над дотриманням 
установленого режиму роботи, розрахун-
ків із працівниками по заробітній платі та 
отримання інформації про відпрацьова-
ний час.

Головний спеціаліст відділу кадрової 
роботи та державної служби 

Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області 

Ірина  Сердюк

Стабільність в сім’ї обумовлена рівнем 
взаємної турботи обох із подружжя, які ма-
ють підтримувати один одного. За нормаль-
них сімейних стосунків подружжя добро-
вільно піклується один про одного, і проблем 
щодо утримання не існує. Сімейний кодекс 
України передбачає обов’язок подружжя ма-
теріально підтримувати один одного у шлю-
бі.. Цей обов’язок не залежить від віку, стану 
здоров’я, матеріального благополуччя.  

Треба зазначити, що чинне сімейне зако-
нодавство передбачає, що чоловік, дружина 
повинні підтримувати один одного матеріально 
(стаття 75 Сімейного кодексу України). Ця пра-
вова норма є глибоко моральною, ґрунтується 
на таких засадах побудови сім’ї, як добровіль-
ність, рівність, взаємоповага, захист інтересів 
непрацездатних членів сім’ї.

У разі якщо один із подружжя відмовляєть-
ся або ухиляється від свого обов’язку щодо 
утримання іншого з подружжя, який потребує 
матеріальної допомоги, останній має право 
звернутися з вимогою про стягнення аліментів 
у судовому порядку.

Вимоги одного з подружжя щодо стягнення 
аліментів можуть бути задоволені судом за на-
явності наступних загальних підстав: 

- один з подружжя потребує допомоги, є 
непрацездатним за віком  чи станом здоров’я 
(непрацездатним вважається той з подружжя, 
який досяг пенсійного віку за віком (чоловіки та 
жінки - 60 років) або є інвалідом І, ІІ чи ІІІ груп; 
фактична непрацездатність пов’язана із станом 
здоров’я і полягає у відсутності в особи реаль-
ної можливості працювати;  

-  утримання того з подружжя, з ким прожи-
ває дитина-інвалід;

- подружжя – позивач потребує матеріальної 
допомоги (у статті 75 Сімейного кодексу Укра-
їни законодавець вперше конкретно визначив 
поняття «особа, що потребує матеріальної до-
помоги» - це той з подружжя, кому заробітна 
плата, пенсія, доходи від використання його 
майна, інші доходи не забезпечують прожит-
кового мінімуму, встановленого законом; не 
може бути визнано нужденним подружжя, яке, 
незважаючи на незначну  пенсію, має великий 
грошовий  вклад в банку, отримав в спадщину 
нерухомість транспортні засоби тощо;

- подружжя - відповідач має можливість таку 
матеріальну допомогу надати.

Утримання може надаватись у натуральній 
або грошовій формах за згодою другого з по-
дружжя. За рішенням суду аліменти присуджу-
ються одному із подружжя як правило у грошо-
вій формі, починаючи від дня подання позовної 
заяви. Якщо утримання надається у вигляді гро-
шової суми - вона повинна сплачуватись щомі-
сячно. Водночас за взаємною згодою аліменти 
можуть бути сплачені наперед. Розмір аліментів 
у такому разі визначається за домовленістю, а 
при виникненні спору - за рішенням суду. 

Стаття 78 Сімейного кодексу України перед-
бачає можливість нотаріального посвідчення 
зобов’язання подружжя щодо матеріальної до-
помоги один одному. 

Існують також  спеціальні підстави для стяг-
нення аліментів на утримання одного з подруж-
жя, а саме стягнення аліментів на утримання того 
з подружжя , який доглядає малолітню дитину.

Право на утримання має також дружина від 
чоловіка під час вагітності. Таке ж право нада-
но дружині, з якою проживає дитина віком до 
трьох років, а якщо дитина має вади фізичного 
чи психічного розвитку – до досягнення дити-
ною шести років. Пункт 4 статті 84 Сімейного 
кодексу України  передбачає, що вагітна дружи-
на, а також дружина, з якою проживає дитина, 
має право на утримання  незалежно від того чи 
вона працює та незалежно від її матеріального 
становища, за умови, що чоловік може надава-
ти матеріальну допомогу.

Сімейний кодекс України також передбачає, 
що право на утримання мають жінка та чоловік, 
які не перебувають у шлюбі між собою; жінка та 
чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, 
мають право на утримання в разі проживання з 
ним (нею) їхньої дитини (п.1,п.2 статті 91 Сімей-
ного кодексу України). 

Умовами набуття такого права на утримання є:
-  проживання однією сім’єю, тобто особи 

мають проживати спільно та бути пов’язаними 
спільним побутом;

-  проживання однією сім’єю протягом трива-
лого часу;

-  непрацездатність позивача настала саме 
під  час спільного проживання;

-  позивач потребує матеріальної допомоги;
- відповідач за своїм матеріальним станови-

щем має можливість таку допомогу надавати.
Провідний спеціаліст відділу

державної реєстрації актів цивільного
стану Управління державної реєстрації

Головного територіального управління юстиції
у Чернігівській області

Ірина Скрипка 

Особливості оскарження рішень, дій або бездіяльності державних 
реєстраторів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по Головному тери-
торіальному управлінню юстиції у Чернігівській області на  липень 2016 року

27 липня 2016 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Чер-
нігівській області відбудеться пряма «гаряча» телефонна лінія. З 15.30 до 16.30 
на запитання громадян відповідатиме в.о. начальника Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області – Хардіков В’ячеслав В’ячеславович. 

Телефон «гарячої» лінії – 67-65-77.

Про безоплатну правову допомогу говорили 
напередодні відзначення Дня Конституції України 

23 червня 2016 року в.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Чернігівській об-
ласті В’ячеслав Хардіков прийняв участь у засіданні круглого столу на тему: «Співпраця органів місцевого 
самоврядування, виконавчої влади з місцевими центрами надання безоплатної вторинної правової допо-
моги та громадськими організаціями для забезпечення організації надання безоплатної правової допомо-
ги в громадах», організованого Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини у співпраці з 
Чернігівським місцевим центром надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Також в обговоренні важливих аспектів організації надання безоплатної правової допомоги взяли участь за-
ступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській 
області Олеся Пирковська, директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко,  керівник програм Чернігівського громадського комітету захисту прав людини 
Наталія Піддубна та представники Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.

На порядку денному засідання були питання реформування органів управління юстиції, створення бюро надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги, надання безоплатної вторинної правової допомоги регіональними 
та місцевими центрами, створення ефективної системи надання  безоплатної правової допомоги у громадах.

Так, В’ячеслав Хардіков розповів присутнім про становлення, розвиток та напрями реформування органів 
юстиції області,  ліквідацію районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції, новації у наданні безоплатної 
вторинної правової допомоги та ін. Керівник управління юстиції акцентував увагу присутніх на створення бюро 
правової допомоги - ефективного органу, покликаного надавати якісну безоплатну первинну правову допомогу 
людям. 

«Більшість питань, з якими пересічні громадяни звертаються за отриманням правової допомоги, стосуються 
оформлення оренди землі, субсидій, спадкування, укладання цивільно-правових угод. Однак, через низький рі-
вень правової обізнаності люди не знають, як вирішити те чи інше питання. Тому створення бюро правової допо-
моги є на часі і потрібні такі бюро саме на місцях», - зазначив він. 

В ході засідання учасники заходу обговорили напрямки  співпраці органів місцевого самоврядування, вико-
навчої влади з місцевими центрами надання безоплатної вторинної правової допомоги та громадськими орга-
нізаціями для забезпечення організації надання безоплатної правової допомоги в громадах, розглянули основні 
проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини в Україні та обмінялися думками стосовно шляхів вирішення 
проблемних питань, що виникають на місцях. 

По закінченню обговорення представники Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Коро-
ленка презентували книжкову виставку, присвячену Дню Конституції України «Від подиху століть до сьогодення».

Готуємо протоколи засідань та нарад

Порядок оформлення результатів 
електронних торгів

 Після закінчення електронних торгів (закінчення строку аукціону з урахуванням його 
можливого продовження) на Веб-сайті Системи електронних торгів арештованим май-
ном відображаються відомості про завершення електронних торгів. Система автома-
тично формує та розміщує на Веб-сайті та в особистому кабінеті переможця протокол 
електронних торгів за лотом у день закінчення таких електронних торгів або не пізніше 
наступного робочого    дня. 

На підставі копії протоколу переможець електронних торгів у формі аукціону протягом деся-
ти банківських днів з дня формування протоколу здійснює розрахунки за придбане на електро-
нних торгах майно.У разі якщо належна до сплати сума (у тому числі винагорода Організатору) 
від переможця електронних торгів у формі аукціону не зарахована на рахунок одержувача у 
десятиденний строк, з дня проведення електронних торгів, гарантійний внесок йому не повер-
тається, а переможцем електронних торгів визнається учасник, який запропонував ціну, що 
була перед ціною, запропонованою переможцем, що не сплатив належної грошової суми за   
придбане майно.

У разі невнесення наступним учасником, визначеним новим переможцем електронних тор-
гів у формі аукціону, усієї належної грошової суми в установлені строки відповідні дії повторю-
ються для наступного учасника.

При перерахуванні   коштів за придбане майно переможець зобов’язаний зазначати в розра-
хунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата.

Державний виконавець зобов’язаний повідомити Організатора про перерахування пере-
можцем електронних торгів у формі аукціону коштів за придбане майно не пізніше наступного 
робочого дня з дня надходження коштів на рахунок відділу державної виконавчої служби через 
особистий кабінет відділу держав ної виконавчої служби. 

У разі ненадходження всієї належної грошової суми на рахунок відділу державної виконавчої 
служби, відділ державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня повідомляє 
Організатора про несплату переможцем електронних торгів належної грошової суми за при-
дбане майно, що є підставою для вжиття відповід  них заходів Організатором.

Гарантійний внесок переможця електронних торгів зараховується до ціни продажу в рахунок 
сплати винагороди Організатору. 

Після повного розрахунку переможця за придбане майно (у тому числі сплати винагоро-
ди Організатору) на підставі протоколу про проведення електронних торгів, який надійшов 
на електронну адресу, державний виконавець протягом п’яти робочих днів складає акт про 
проведені електронні торги і затверджує його у начальника відділу, яко   му він безпосередньо 
підпорядкований.

Затверджений начальником відділу державної виконавчої служби акт державний викона-
вець видає або надсилає переможцеві електронних торгів не пізніше наступного  робочого дня 
з дня його затвердження.

Копія акта надсилається також стягувачу, боржнику та через особистий кабінет відді     лу д ер-
жавної виконавчої служби Організатору.

Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/надсилання акта про проведені електронні 
торги переможцю державний виконавець виносить постанову про зняття арешту з реалізова-
ного майна, та надсилає копії постанови про зняття арешту переможцю та відпов ідному органу 
(установі) для зняття арешту.

Акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права влас-
ності на придбане  майно, у випадках, передбачених законодавством.

У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права 
власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних тор-
гів, яке видається нотаріус ом на підставі акта про проведені електронні торги.

У разі придбання рухомого майна акт про проведені електронні торги є підставою для отри-
мання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникне ння права власності у особи, що 
придбала рухоме майно.

Переможець електронних торгів зобов’язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи 
робочих днів з дати отримання акта. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з дати 
отримання акта витрати на зберігання майна в період, що перевищує вказані вище сім робочих 
днів, покладаються на переможця електронних торгів.

Головний спеціаліст сектору аналітики та статистики управління державної виконавчої
служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області                                  

Анна Чаус

Навчання патрульних поліцейських 
м. Чернігова

26 травня 2016 року відбулась остання зустріч 
представників Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області, Регіонально-
го центру з надання безоплатної первинної право-
вої допомоги у Чернігівській області та адвокатів з 
патрульними поліцейськими м. Чернігова.

Зазначені заходи відбувались протягом квіт-
ня-травня цього року в рамках реалізації меморандуму про співпрацю, підписаного очільника-
ми Міністерства юстиції України та Національної поліції. За сприяння керівництва Управління 
патрульної поліції м. Чернігова проведено чотири навчання патрульних поліцейських з окремих 
питань адміністративного права, безоплатної правової допомоги, виконання судових рішень.

Зокрема, Сергій П’ятниця, заступник начальника головного територіального управління 
юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник управління державної виконавчої 
служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, зупинився на ви-
могах, що пред’являє законодавець до виконавчого документа у відповідності до Закону Укра-
їни «Про виконавче провадження». Адже від якості оформлення матеріалів про адміністративні 
правопорушення залежать у подальшому дії державного виконавця, спрямовані на вчинення 
виконавчих дій в повному обсязі.

Заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги у Чернігівській області Олеся Пирковська поінформувала про систему безоплатної пра-
вової допомоги в Україні, категорії громадян, які можуть скористатися такою допомогою, та 
акцентувала увагу на діяльності центрів правової допомоги у призначенні захисників особам у 
кримінальних та адміністративних справах.

Досить цікавим був виступ адвоката Миколи Росомахи, який вже тривалий час працює в 
системі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Більшість питань від нових поліцей-
ських стосувались проведення процедури адміністративного затримання, оформлення відпо-
відних документів про притягнення осіб до адміністративної відповідальності, процедури викли-
ку адвоката для особи, яка затримана. Правозахисник на основі практичних ситуацій роз’яснив 
правоохоронцям теоретичні поняття: «дрібне хуліганство», «адміністративне затримання», «по-
рушення громадського порядку» тощо.

Однією з організаційних форм управлінської діяльно-
сті є проведення різного роду засідань, зборів, круглих 
столів, конференцій тощо. За результатами їх проведен-
ня приймаються відповідні рішення чи висновки, а хід 
проведення фіксується у протоколі такого засідання. 

Протокол складається на підставі записів, зроблених 
безпосередньо під час засідань, поданих текстів та тез 
доповідей і виступів, довідок, проектів рішень тощо. Про-
токоли можуть складатися в повній або стислій формі. 
У протоколах, складених у стислій формі, фіксуються 
лише прийняті рішення, а не хід обговорення питання. 
Оформляється протокол на бланку протоколу (за наяв-
ності такого бланку) або на загальному бланку установи, 
а у разі, коли бланки не передбачені, – на чистому ар-
куші паперу формату А4 з поздовжнім розташуванням 
реквізитів.

Датою протоколу є дата проведення засідання. Якщо 
засідання тривало кілька днів, то через тире зазнача-
ються перший і останній день засідання.

Номер (індекс) протоколу повинен відповідати поряд-
ковому номеру засідання. Нумерація протоколів ведеть-
ся в межах календарного року окремо за кожною групою 
протоколів засідання відповідного колегіального органу: 
колегії, технічних, наукових, експертних комісій, рад 
тощо. У реквізиті «місце засідання» зазначається назва 
населеного пункту, в якому відбулося засідання.

Заголовок до тексту протоколу повинен відображати 
вид засідання (нарада, збори, конференція тощо) або 
колегіальної діяльності (комісія, рада, колегія, робоча 
група тощо) і включати назву виду документа.

Текст протоколу складається з вступної та основної 
частин. У вступній частині протоколу зазначаються пріз-
вища та ініціали (ініціал імені) голови або головуючого, 
секретаря, запрошених, а також присутніх осіб.

У списку присутніх зазначаються в алфавітному по-
рядку спочатку прізвища та ініціали присутніх постійних 
членів колегіального органу без зазначення посад, потім 
– запрошених осіб із зазначенням посад та у разі потре-
би найменувань установ. Якщо кількість присутніх пере-
вищує 15 осіб, зазначається їх загальна кількість з поси-
ланням на список присутніх, що додається до протоколу.

Вступна частина включає порядок денний – перелік 
розглянутих на засіданні питань, що розміщені у порядку 
їх значущості, із зазначенням доповідача з кожного пи-
тання. Порядок денний наводиться наприкінці вступної 
частини.

Слова «Порядок денний» друкуються від межі лівого 
поля, після них ставиться двокрапка. Кожне питання ну-
мерується арабськими цифрами і друкується з абзацу. 
Формування питань у порядку денному починається з 
прийменника «Про».

Основна частина протоколу складається з розділів, 
які повинні відповідати пунктам порядку денного. Роз-
діли нумеруються арабськими цифрами і будуються за 
такою схемою:

СЛУХАЛИ - ВИСТУПИЛИ - ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, 
ПОСТАНОВИЛИ).

Зазначені слова друкуються великими літерами 
без відступу від межі лівого поля. Після слів ставиться 
двокрапка.

Після слова «СЛУХАЛИ» зазначається текст виступу 
основного доповідача. Прізвище та ініціали (ініціал імені) 
кожного доповідача друкуються з нового рядка. Текст 
виступу викладається у третій особі однини.

Тексти або тези доповіді та виступів, оформлені як 
окремі документи, до тексту протоколу не включаються. 
Після відомостей про доповідача ставиться тире і зазна-
чається: «Текст доповіді (виступу) додається до прото-
колу».

Після слова «ВИСТУПИЛИ» фіксуються виступи тих 
осіб, які взяли участь в обговоренні доповіді. Виступи 
оформлюються у протоколі із зазначенням посад, пріз-
вищ та ініціалів (ініціалу імені) промовців у називному 
відмінку, а також з викладенням змісту питання та відпо-
відей на нього. Зміст виступів викладається від третьої 
особи однини.

Після слова «ВИРІШИЛИ» («УХВАЛИЛИ», «ПОСТА-
НОВИЛИ») фіксується прийняте рішення з обговорю-
ваного питання порядку денного. Рішення повинне бути 
конкретним і включати складові, що відповідають на такі 
питання: кому, що зробити і в який строк.

Рішення, що містять кілька питань, поділяють на пунк-
ти і підпункти, які нумеруються арабськими цифрами. 
Підпункти нумеруються цифрами з дужкою.

У разі коли на засіданні приймається рішення про 
затвердження документа, який обговорювався на засі-
данні, цей документ додається до протоколу і в ньому 
робиться посилання на номер і дату протоколу. За наяв-
ності інших документів, що розглядалися на засіданні та 
факт обговорення яких було зафіксовано у тексті прото-
колу, вони нумеруються арабськими цифрами (Додаток 
1, Додаток 2). У відповідних пунктах протоколу робиться 
посилання на ці додатки.

Реквізит «Відмітка про наявність додатків» наприкінці 
тексту протоколу не зазначається.

Протокол підписується головуючим на засіданні коле-
гіального органу та секретарем.

Деякі протоколи засідань (технічних комітетів, мето-
дичних, експертних, наукових рад і комісій тощо) підля-
гають затвердженню. У такому разі протокол повинен 
мати гриф затвердження.

Копії протоколів або витяги з них засвідчуються пе-
чаткою служби діловодства і надсилаються у разі потре-
би заінтересованим установам, посадовим особам, пра-
цівникам. Список розсилки складає і підписує секретар.

Відділ організаційної роботи, документування та 
контролю Головного територіального управління

юстиції у Чернігівській області


