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Вуличне інформування 
громадян біля Палацу 

урочистих подій
23 липня 2016 

року працівники Уп-
рав ління державної 
реєстрації Головно-
го територіального 
управління юстиції у 
Чернігівській області 
біля Палацу урочи-
стих подій провели 
вуличне інформуван-
ня громадян стосов-
но функціонування 
веб-порталу „Звер-
нення у сфері дер-
жавної реєстрації ак-
тів цивільного стану”. 
Молодята, їхні роди-
чі, друзі та запроше-
ні гості мали змогу 
дізнатися про новації 
Міністерства юстиції 
України.

Під час проведен-
ня заходу працівники 
розповсюдили серед 
чернігівців інформа-
ційні брошури з цього 
питання, проінформу-
вали про порядок по-
дачі документів для 
державної реєстрації 
актів цивільного ста-
ну через веб-портал 
„Звернення у сфері 
державної реєстрації 
актів цивільного ста-
ну”.

Громадяни, кори-
стуючись нагодою, 
задавали питання 
щодо останніх змін в 
законодавстві з пи-
тань державної реє-
страції актів цивіль-
ного стану.

Такі просвітниць-
кі заходи відбулись в 
кожному районному 
центрі нашої області.

Експрес-реєстрація шлюбу 
ЗА 24 ГОДИНИ

«Вже на початку серпня у рамках пілотного проекту українські молодя-
та зможуть скористатися новим сервісом Мін’юсту - експрес-реєстрацією 
шлюбу за 24 години», - повідомив Міністр юстиції Павло Петренко на своїй 
сторінці в мережі facebook. 

Пілотний проект діятиме у Маріуполі, Северодонецьку, Херсоні, Києві, Одесі та 
у Львові. Для цього достатньо буде зробити кілька простих кроків.

Перший крок – звернутися до організатора шлюбної церемонії. Інформація 
про цих організаторів буде розміщена на сайті Міністерства юстиції і на сайтах 
обласних управлінь.

Другий крок – обрати час і місце проведення реєстрації шлюбу.
Третій крок – укласти відповідний договір про надання послуг з організатором.
І четвертий – прийти до себе на весілля.
Процедура буде максимально швидкою. Свідоцтво про одруження видається одразу, а протягом 24 годин з моменту 

реєстрації дані буде внесено до відповідного реєстру.
Більше того, зараз ведеться робота, аби в кількох містах надати молодятам можливість одружуватися в будь-який 

час доби.

Як звернутися до 
Європейського суду з прав 

людини
 Європейський суд з прав людини – це міжнародна судова уста-

нова, уповноважена розглядати заяви осіб, які скаржаться на пору-
шення своїх прав, передбачених Європейською конвенцією з прав 
людини. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого знач-
на кількість європейських держав домовилися забезпечувати певні 
основні права. Ці права викладені у самій Конвенції, а також у Про-
токолах №№ 1, 4, 6, 7, 12 і 13, ратифікованих окремими державами.

Ви можете звернутися зі скаргою до Суду, якщо вважаєте, що Ви 
особисто і безпосередньо стали потерпілим від порушення одного чи 
більше основних прав з боку однієї або кількох із держав.

Суд уповноважений розглядати лише ті заяви, які стосуються пору-
шення одного або кількох прав, викладених у Конвенції та в Протоколах 
до неї. Він не є апеляційною інстанцією стосовно національних судів і не 
уповноважений ні скасовувати, ні змінювати їхні рішення. Також він не 
може від Вашого імені напряму втручатися в діяльність органу влади, на 
дії якого Ви скаржитеся.

Європейський суд розглядає заяви лише якщо вони спрямовані про-
ти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні Протоколи. Він не 
може розглядати заяви стосовно подій, які відбулися до її ратифікації.

Ви можете скаржитися до Європейського суду лише на ті факти, за які 
несе відповідальність певна державна структура (орган законодавчої вла-
ди, адміністративна установа, суд та ін.) однієї з держав. Суд не розглядає 
заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних організацій.

Відповідачем у суді завжди є уряд держави, проти якої подається заява. 
Україну, як відповідача у Європейському суді з прав дюдини, представляє 
Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.

Згідно зі статтею 35 § 1 Конвенції, Ви можете звернутися до Суду 
лише після того, як вичерпаєте всі національні засоби правового захис-
ту, і лише протягом шести місяців після дати винесення остаточного 
рішення. Суд не може приймати до розгляду заяви, які не відповідають 
даним умовам прийнятності.

Для того, щоб звернутися до Європейського суду, Вам треба вчинити 
такі дії:

-  проконсультуватись з юристом, який має досвід представлення ін-
тересів в Європейському суді з прав людини.

- заповнити заяву згідно з вимогами суду, в тому числі українською 
мовою.

На сайті Європейського суду міститься пояснювальна нотатка для 
осіб, які заповнюють формуляр. 

З 1 січня 2016 року набули чинності зміни до статті 47 Регламенту 
Європейського суду, яка визначає умови, яким має слідувати заявник 
при зверненні до Європейського суду, а також у разі подачі повної та на-
лежної заяви.

Нові правила звернення до Європейського суду та новий бланк фор-
муляра заяви викладені на сайті Європейського суду українською мовою 
за посиланням:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/ukr&c=
-  надіслати заяву, з доданими до неї документами, поштою на адресу 

Європейського суду:
The Registrar European 
Court of Human Rights 
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg cedex
FRANCE – ФРАНЦІЯ
Провадження у справах зазвичай відбувається в письмовій формі, 

публічні слухання є винятком, тому їхати до Страсбурга найчастіше не 
виникає потреби. Індивідуальна заява має бути викладена в письмовій 
формі мовою однієї з держав, які ратифікували Конвенцію. Тобто не зва-
жаючи на те, що судочинство у Європейському суді ведеться англійською 
або французькою мовами, Ви можете викласти свою заяву українською, 
російською або іншою офіційною мовою держав - учасниць Конвенції та 
протоколів до неї. Важливо пам’ятати, що заява до суду може бути викла-
дена лише на офіційному бланку формуляра - заяви.

Готуючи звернення, потрібно:
• вказати інформацію про сторони;
• стисло викласти факти про порушення;
• зазначити, які саме права та свободи були порушені з посиланням на 

конкретні статті Конвенції та протоколів до неї, які гарантують ці права;
• стисло викласти вимоги;
• зазначити, чи зверталися Ви з аналогічною скаргою з цього самого 

питання до інших міжнародних установ;
• вказати, які національні заходи юридичного захисту Ви використали;
• вказати докази, які засвідчують викладені Вами факти;
• підписати заяву та зазначити дату її підписання.

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

В’ячеслав Хардіков
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Державна реєстрація 
структурних утворень 

політичної партії, 
що не мають статусу 

юридичної особи
Порядок державної реєстрації структурних 

утворень політичних партій, що не мають ста-
тусу юридичної особи, визначається Законом 
України «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань від 15.05.2003 № 755-IV та За-
коном України «Про політичні партії в Україні» 
від 05.04.2001 № 2365-III.

Чинне законодавство передбачає, що для дер-
жавної реєстрації структурного утворення політичної 
партії, що не має статусу юридичної особи, подають-
ся наступні документи:

- заява про державну реєстрацію структурного 
утворення політичної партії, що не має статусу юри-
дичної особи (форма, затверджена наказом Мініс-
терства України від 06.01.2016 року № 15/5, додаток 
№12);

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

копія) рішення про створення структурного утворен-
ня політичної партії, невід’ємною частиною якого є 
реєстр учасників, що містить відомості про прізвище, 
ім’я, по батькові, дату народження, громадянство.

Зазначене рішення відповідно до чинного зако-
нодавства оформлюється протоколом установчих 
зборів (конференції) за підписом головуючого та се-
кретаря. Протокол, в свою чергу, має містити інфор-
мацію: про дату і рішення проведення установчих 
зборів, конференції; рішення про обрання головую-
чого та секретаря; рішення про утворення обласної, 
міської, районної організації, первинного осередку 
політичної партії або іншого структурного утворення, 
передбаченого статутом партії; рішення про обрання 
керівника, визначення кількісного та персонального 
складу керівних та контрольно-ревізійних органів 
обласної, міської, районної організації, первинного 
осередку політичної партії або іншого структурного 
утворення, передбаченого статутом партії; рішення 
про визначення особи (осіб), яка має право пред-
ставляти обласну, міську, районну організацію, пер-
винний осередок політичної партії або іншого струк-
турного утворення, передбаченого статутом партії.

У реєстрі присутніх осіб зазначаються дані щодо 
учасників установчих зборів (конференції), а саме: 
прізвище, ім’я та побатькові особи, дані її паспор-
та, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків або серія та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмови-
лися від прийняття реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків, повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в 
паспорті про право здійснювати платежі за серією і 
номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її 
особистим підписом.

- документ, що підтверджує створення структур-
ного утворення політичної партії, відповідно до ста-
туту політичної партії, на підставі якого воно діє.

Cлід зазначити, що законодавством встановле-
но 10-денний строк з моменту утворення обласної, 
міської районної організації або іншого структурного 
утворення політичної партії для звернення до суб’єк-
та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань за про-
веденням державної реєстрації. 

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації 
друкованих засобів  масової інформації та громадських 

формувань Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції

у Чернігівській області
Кристина Мурзенок

Деякі питання державної 
реєстрації речових прав 

на нерухоме майно
Як відомо з 01 травня 

2016 року повноважен-
ня з державної реєстра-
ції речових прав на не-
рухоме майно передані 
місцевій владі та нота-
ріусам. 

Метою такої рефор-
ми є реформування 
системи надання адміні-
стративних послуг у за-
значеній сфері держав-
ної реєстрації, забез-
печення відкритості та 
прозорості, оператив-
ності та своєчасності, 
мінімізації кількості до-
кументів та процедур-
них дій, а також оптимі-
зацію витрат державних 
коштів.

Відповідно до Закону України «Про державну ре-
єстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень», а також розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25 грудня 2015 року № 1395-р «Деякі питання 
надання адміністративних послуг у сферах державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» органи юстиції, які проводи-
ли державну реєстрацію нерухомості, передали всі реє-
страційні справи з даного напрямку районним держав-
ним адміністраціям та виконавчим органам міських рад 
міст обласного значення.

На теперішній час повноваження з державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно у Чернігівській 
області здійснюють наступні суб’єкти:

- районні державні адміністрації;
- виконавчі комітети міських рад міст обласного зна-

чення;
- державні та приватні нотаріуси.
Крім того, на теперішній час повноваження з реє-

страції нерухомості взяли на себе такі органи місцево-
го самоврядування: Бахмацька, Бобровицька, Менська 
міські ради, Коропська селищна рада, Кіптівська сіль-
ська рада Козелецького району, Бурімська сільська 
рада Ічнянського району та Малолиствинська сільська 
рада Ріпкинського району.

Також функції з реєстрації речових прав на нерухоме 
майно здійснюють такі акредитовані суб’єкти держав-
ної реєстрації: комунальне підприємство «Чернігівське 
МБТІ», комунальне підприємство «Чернігівське районне 
БТІ», комунальне підприємство «Прилуцьке МБТІ», ко-
мунальне підприємство «Ніжинське МБТІ» та комуналь-
не підприємство «Реєстраційне бюро» Іванівської сіль-
ської ради. 

Однак ведення реєстраційних справ у паперовій фор-
мі здійснюється виключно державними реєстраторами, 
які перебувають у трудових відносинах з виконавчими 
органами міських рад міст обласного та  районними 
державними адміністраціями, за місцезнаходженням 
відповідного майна.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме 
майно проводиться суб’єктами державної реєстрації та 
акредитованими суб’єктами за «принципом екстерито-
ріальності», тобто незалежно від місцезнаходження не-
рухомого майна в межах області. Нотаріуси здійснюють 
реєстрацію речових прав на нерухомість незалежно від 
місцезнаходження такої нерухомості по всій території 
України.

Також у зв’язку із законодавчими змінами тепер не 
передбачено видача свідоцтва про право власності на 
нерухоме майно на новобудови та новосформовані зе-
мельні ділянки (на відміну від законодавства, що діяло 
до 1 січня 2016 року).

Відтепер речові права на нерухомість підтверджу-
ються наявністю державної реєстрації таких прав в Дер-
жавному реєстрі речових прав на нерухоме  майно.

Державна реєстрація прав завершується прийняттям 
рішення та формуванням інформації з Державного реє-
стру прав для використання її надалі заявником.

Така інформаційна довідка за бажанням заявника 
може бути надана йому в паперовій формі шляхом її 
друку за допомогою програмних засобів ведення Дер-
жавного реєстру прав на аркушах паперу форматом 

А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних 
бланків, проставлення підпису і печатки державного ре-
єстратора.

Також для зручності користувачів запроваджено 
можливість отримання будь-якою особою інформації 
про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх 
суб’єктів через онлайн сервіс Міністерства юстиції Укра-
їни. Зазначена процедура встановлена постановою Ка-
бінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», яка набула чинності 01.01.2016.

Такою послугою можливо скористатися через веб-
сайт Міністерства юстиції України в рубриці «Електронні 
онлайн сервіси» з подальшим обранням функції «Кабі-
нет електронних сервісів». 

Одночасно у заявників існує можливість онлайн пе-
реглянути стан розгляду державними реєстраторами 
тієї чи іншої заяви, переглянути той чи інший документ у 
сфері державної реєстрації прав.

Крім того, з 1 жовтня 2015 року безпосередній до-
ступ до даних Державного реєстру прав мають посадові 
особи державних органів, органів місцевого самовряду-
вання, адвокати та нотаріуси у зв’язку із здійсненням 
ними повноважень, визначених законом. Доступ таким 
користувачам надається на договірних засадах з адміні-
стратором реєстру, яким є державне підприємство «Ін-
формаційний центр» Міністерства юстиції України.

Ще одним нововведенням в сфері державної реє-
страції нерухомості є  запровадження можливості оскар-
ження рішень, дій або бездіяльності державних реєстра-
торів, суб’єкта державної р еєстрації прав не тільки до 
суду, а і до Міністерств а юстиції України чи його терито-
ріальних органів.

Так, до Міністерства юстиції України можна оскар-
жити  рішення державного реєстратора про державну 
реєстрацію прав (крім випадків, ко ли таке право набуто 
на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомо-
го майна  наявний судовий спір) та рішення, дії або без-
діяльність територіальних органів Міністерства юстиції 
України.

До територіального органу Міністерства ю стиції 
України, тобто до Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області, можн а оскаржити рішен-
ня (крім рішення про державну реєстрацію  прав), дії або 
бездіяльність державного реєстратора та дії або безді-
яльність суб’єктів державної реєстрації прав.

Головне територіальне управління юстиції у Черні-
гівській області розглядає скарги щодо державних реє-
страторів, суб’єктів державної реєстрації прав, які здій-
снюють діяльність у межах Чернігівської області.

 Для забезпечення розгляду скарг при Міністерстві 
юстиції України та при Головному територіальному 
управлінні юстиції у Чернігівській області утворені по-
стійно діючі колегіальні консультативно-дорадчі органи 
- комісії з питань розгляду скарг у сфері державної ре-
єстрації.

Головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами 
державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних 

реєстраторів Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області
Владислав Карнаух
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Діти в умовах воєнних дій 
та збройних конфліктів

ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИХ АКТІВ СУБ’ЄКТІВ 

НОРМОТВОРЕННЯ
Відповідно до частини шостої 

статті 41 Закону України «Про місце-
ві державні адміністрації, норматив-
но-правові акти місцевих державних 
адміністрацій» підлягають держав-
ній реєстрації у відповідних органах 
юстиції в установленому порядку і 
набирають чинності після реєстрації 
з моменту їх оприлюднення, якщо 
самими актами не встановлено піз-
ніший строк введення їх у дію.

У зв’язку з прийняттям постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 лю-
того 2016 року №99 «Про реформу-
вання територіальних органів Мініс-
терства юстиції та розвиток системи 
надання безоплатної правової допо-
моги», відповідно до пункту 1 якої лік-
відовано районні управління юстиції, а 
також на підставі постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 травня 2016 року №339 «Про вне-
сення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 1992р. №731», державну реєстрацію норматив-
но-правових актів районних державних адміністрацій, їх 
структурних підрозділів здійснюють головні територіальні 
управління юстиції в областях.

При цьому, згідно з абзацом третім пункту 1 поста-
нови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року 
№731 «Про затвердження Положення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади» (зі змінами) /далі-По-
ложення/, органам, що здійснюють державну реєстрацію 
нормативно-правових актів, надано право перевіряти в 
органах виконавчої влади додержання законодавства 
про державну реєстрацію нормативно-правових актів, 
у разі потреби вимагати подання нормативно-правових 

актів на державну реєстрацію та вносити пропозиції про 
усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення 
до відповідальності посадових осіб, винних у допущених 
порушеннях. Неподання, несвоєчасне подання для дер-
жавної реєстрації нормативно-правових актів, які від-
повідно до закону підлягають державній реєстрації, на-
правлення на виконання нормативно-правових актів, що 
не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в 
установленому законом порядку, а також надіслання для 
виконання вказівок, роз’яснень у будь-якій формі, що 
встановлюють правові норми, - тягнуть за собою накла-
дення штрафу на керівників органів, нормативно-правові 
акти яких відповідно до закону підлягають державній ре-
єстрації, від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (стаття 18841 Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення).

З метою забезпечення безперервності здійснення 
державної реєстрації нормативно-правових актів район-
них, районних у містах Києві та Севастополі державних 
адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, 
контролю за додержанням законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів, суб’єкти нормо-
творення подають прийняті ними акти разом з пакетом 
документів, визначених пунктом 9 Положення, до голов-
них територіальних управлінь юстиції Міністерства юсти-
ції України в областях та місті Києві безпосередньо або 
надсилають поштовим відправленням протягом п’яти 
робочих днів після їх прийняття. При цьому у разі над-
силання документів поштовим відправленням 5-денний 
строк визначається за датою, зазначеною на відбитку 
календарного штемпеля оператора поштового зв’язку. 

Суб’єктам нормотворення Чернігівської області при 
підготовці розпорядчих документів та подальшого по-
дання їх на державну реєстрацію необхідно керуватись 
наказом Головного територіального управління юсти-
ції у Чернігівській області №114/5 від 29.06.2016 року, 
яким було викладено у новій редакції Порядок подання 
нормативно-правових актів на державну реєстрацію до 
Головного управління юстиції у Чернігівській області та 
проведення їх державної реєстрації, затверджений нака-
зом Головного управління юстиції у Чернігівській області 
від 30.08.2007 року №213/1, зареєстрований в Головно-
му управлінні юстиції у Чернігівській області 07.09.2007 
року за №22/645 (зі змінами). 

Головним територіальним управлінням юстиції у Чер-
нігівській області в 2016 році після проведення правової 
експертизи зареєстровано 18 нормативно-правових ак-
тів, 2 акти повернуті без державної реєстрації для до-
опрацювання і в реєстрації 1 акта було відмовлено.

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

В’ячеслав Хардіков

Збройний конфлікт, що виник на 
територіях Донецької та Луганської об-
ластей України, змусив країну мобілі-
зуватися. Велика кількість ініціатив са-
моорганізувалися в умовах проведення 
антитерористичної операції, агресії з 
боку Російської Федерації. Всі сили 
було скоординовано і направлено на 
забезпечення української армії необ-
хідним одягом, військовим інвентарем, 
шоломами, бронежилетами, медика-
ментами та засобами особистої гігієни. 

Однак, люди, що мусили виїхати з зони 
проведення антитерористичної операції, 
стали уразливими категоріями населення. 
Цілі родини, самотні люди, люди похилого 
віку були змушені покинути дім і виїхати у 
безпечну місцевість. Але залишились й ті, 
хто не покинув оселі. Серед тих, хто зали-
шився, діти, які наразі потребують захисту 
і соціальної підтримки.

У зв’язку з набранням 21 лютого 2016 
року чинності Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення соціального за-
хисту дітей та підтримки сімей з дітьми» 
внесено відповідні зміни та доповнення до 
Закону України «Про охорону дитинства». 
Зокрема змінено редакцію статті 30 цього 
нормативно-правового акта та доповнено 
його статтею 301.

Зміст статті 30 визначає імперативну 
норму Закону щодо  заборони участі ді-
тей у воєнних діях і збройних конфліктах. 
Тобто законод авчо визначена чітка забо-
рона участі дітей у воєнних діях і зброй-
них конфліктах, включаючи: вербування, 
фінансування, матеріальне забезпечення, 
навчання дітей з метою використання у 
збройних конфліктах інших держав або 
насильницьких діях, спрямованих на по-

валення державної влади чи порушення 
територіальної цілісності, а також вико-
ристання дітей у воєнних діях і збройних 
конфліктах, залучення та/або втягування 
дітей до не передбачених законами Укра-
їни воєнізованих ч и збройних формувань, 
пропаганди війни.

Державою здійснюється робота по за-
побіганню вербування та використання ді-
тей у воєнних діях і збройних конфліктах, 
виявленню завербованих діт ей та звіль-
ненню їх від військової служби.

Забезпечується проведення широкої 
інформаційно-роз’яснювальної роботи 
щодо захисту дітей від участі у воєнних 
діях і збройних конфліктах, заохочення 
суспільства, громадських об’єднань та не-
урядових організацій, а також засобів ма-

сової інформації до просвітницької роботи 
серед діт    ей, їхніх батьків, інших законних 
представників.

Проводяться всі необхідні заходи для 
захисту дітей, які перебувають у зоні во-
єнних дій і збройних конфліктів, дітей, 
які постраждали внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів, догляду за ними та 
возз’єднання їх із членами сім’ї, включа-
ючи розшук, звільнення з полону, повер-
нення в Україну дітей, незаконно вивезе-
них за кордон. 

Усі дії стосовно захисту дітей, які пе-
ребувають у зоні воєнних дій і збройних 
конфліктів, дітей, які постраждали внас-
лідок воєнних дій і збройних конфліктів, 
зд ійснюються відповідно до норм міжна-
родного гуманітарного права.

Місцеві органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування пер-
шочергово проводять відселення дітей, 
які опинилися чи можуть опинитися у 
зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, 
до безпечних районів. Відселення дітей 
проводиться разом з батьками, закон-
ними представниками або, за їхньою 
згодою, без супроводження чи з іншими 
особами.

Міністерство соціальної політики Укра-
їни здійснює заходи, спрямовані на воз-
з’єднання дитини з сім’єю. Міністерство 
внутрішніх справ України здійснює заходи 
з встановлення місцезнаходження членів 
сім’ї дитини, сприяє пошукам, що здій-
снюються членами сім’ї, громадськими, 
благодійними, волонтерськими, гумані-
тарними організаціями та фондами, що 
беруть участь у возз’єднанні сімей.

Міністерство соціальної політики Укра-
їни, Міністерство освіти і науки України, 
Міністерство охорони здоров’я України 
створюють умови для медичної, психоло-
гічної, педагогічної реабілітації та со ці-
альної реінтеграції дітей, які постраждали 
внаслідок воєнних дій і збройних конфлік-
тів.

Статус дитини, яка постраждала внас-
лідок воєнних дій і збройних конфліктів, 
надається органом опіки та піклування за 
місцем реєстрації дитини як внутрішньо 
переміщеної особи. Порядок надання ста-
тусу дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних конфліктів, визна-
чається Кабінетом Міністрів України.

Головний спеціаліст сектору зв’язків
з громадськістю Головного територіального

управління юстиції у Чернігівській області                           
Марія Плетінь
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Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській 
області приділяється увага наданню безоплатної первинної 

правової допомоги населенню

Просвітницькі заходи у 
медичних закладах м. Чернігова

26 липня 2016 року в рамках проведення інформаційно-роз’ясню-
вальних заходів з питань спрощеної процедури реєстрації народ-
ження дитини в.о. начальника Головного територіального управлін-
ня юстиції у Чернігівській області В’ячеслав Хардіков та начальник 
Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи 
та правової освіти Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Людмила Кузьміна відвідали пологовий буди-
нок Чернігівської міської ради та жіночу консультацію № 1 м. Чер-
нігова.

Спільно з медичним персоналом закладів охорони здоров’я обго-
ворювались подальші перспективи співпраці, надавались роз’яснення 
порядку проведення реєстрації народжень за спрощеною процедурою, 
можливості отримання послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану 
через веб-портал Міністерства юстиції України.

Довідково: здійснити реєстрацію народження дитини можна в ме-
дичних закладах Чернігівської області:

м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 172 (пологовий будинок Чернігівської 
міської ради);

м. Чернігів, вул. Шевченка, 114 (пологове відділення КЛПЗ «Чернігів-
ська центральна районна лікарня»);

м. Ніжин, вул. Московська, 21а (пологовий будинок Ніжинської місь-
кої ради);

м. Прилуки, вул. Київська, 56 (пологове відділення КЛПЗ «Прилуцька 
центральна міська лікарня»);

м. Бахмач, вул. Жовтнева, 66 (пологове відділення Бахмацької цен-
тральної районної лікарні);

м. Бобровиця, вул. Бичка, 1 (пологове відділення Бобровицької цен-
тральної районної лікарні);

м. Борзна, вул. Палія, 22 (акушерсько-гінекологічне відділення Борз-
нянської центральної районної лікарні);

м. Городня вул. Чорноуса, 26 (пологове відділення Городнянської 
центральної районної лікарні);

м. Ічня, вул. Червоноармійська, 6 (акушерсько-гінекологічне відді-
лення Ічнянської центральної районної лікарні);

смт Козелець, вул. Сім’ї Розумовських, 45 (акушерське відділення 
КЛПЗ «Козелецька центральна районна лікарня»);

м. Корюківка, вул. Шевченка, 101 (пологове відділення Корюківської 
центральної районної лікарні);

м. Мена, вул. Шевченка, 61 (КЗОЗ «Менська центральна районна 
лікарня»);

м. Новгород-Сіверський, вул. Шевченка, 17 (пологове відділення 
Новгород-Сіверської центральної районної лікарні ім. Буяльського);

м. Носівка, вул. Центральна, 53 (пологове відділення Носівської цен-
тральної районної лікарні);

м. Семенівка, вул. Лікарняний хуторок, 2 (пологове відділення Семе-
нівської центральної районної лікарні);

м. Сновськ, вул. Спортивна, 21 (пологове відділення Сновської цен-
тральної районної лікарні).

Зокрема, гарантується надання:
• правової інформації;
• консультацій і роз’яснень з правових питань;
• складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім 

документів процесуального характеру);
• допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги 

та медіації.
За  отриманням безоплатної первинної правової допомоги можна

звернутися до громадської приймальні з надання безоплатної первинної
правової допомоги, створеної при Головному територіальному управлінні юстиції 

у Чернігівській області,  кожен вівторок і четвер  з  10 год. до 16. год. за адресою: 
просп. Миру, 43, м. Чернігів (4-й поверх,  каб. 404, 3-й поверх,  каб. 312).

Працює громадська приймальня у Чернігівській обласній універсальній 
бібліотеці ім. В.Г. Короленка. Прийом громадян ведуть спеціалісти відділів Го-
ловного територіального управління юстиції у Чернігівській області, державні 
нотаріуси, спеціалісти відділення Національної служби посередництва і при-
мирення в Чернігівській області, Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом громадян відбувається за 
попереднім записом кожного другого та четвертого четверга місяця з 15-00 до 
16-30.  


