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Мін’юст запускає систему смс-інформування 
громадян про реєстраційні дії, які вчиняються з 

їхнім майном, – Павло Петренко

Вступ на державну службу

На запитання 
громадян відповідає 

Міністр юстиції 
Ольга Павлова, м. Чернігів

Доброго дня. Важко жити за новими тарифами, 
які забирають ледь не половину зарплати. Дуже 
хочемо оформити субсидію. Скажіть будь-ласка як 
можна це зробити?

Перехід на рин-
кові ціни при оплаті 
енергоносії призвів 
до подорожчання 
комунальних послуг 
для громадян. Аби 
згладити негативний 
вплив цього процесу 
на простих україн-
ців, минулим Урядом 
було запущено один 
із найбільших за всю 
історію соціальних 
проектів Уряду – си-
стему субсидій при 
сплаті комунальних 
платежів.

Розраховувати на державну допомогу від держави 
мають право більшість звичайних українських родин, 
комунальні витрати яких перевищують 15% загального 
місячного доходу.

Тобто, якщо в родині працює двоє, їхня спільна 
заробітна плата становить 5000 гривень, а за кому-
налку вони сплачують більше 750 грн, то така родина 
має повне право на грошову допомогу від держави.

Так само, скористатися своїм правом на субсидію 
можуть не лише ті, хто мешкає у власному житлі, а 
й громадяни, які орендують квартиру чи будинок на 
підставі відповідного договору.

Процес отримання субсидії було значно спро-
щено, щоб українці не плуталися у безлічі паперів, 
а у чиновників було менше можливості відмовити у 
оформленні субсидії через відсутність тих чи інших 
паперів. Нині громадянам треба зробити лише кілька 
простих кроків.

Перший з них – заповнити лише 2 документи: за-
яву на отримання допомоги та декларацію про дохо-
ди.

Другий – подати заповнені документи будь-яким 
зручним способом. Ви можете власноруч віднести їх 
до місцевих управлінь праці та соціальної політики 
або ж до вашої сільської чи селищної ради. Так само, 
можна надіслати заповнені бланки рекомендованим 
листом до органів соціального захисту населення за 
місцем проживання. Ще один, найбільш зручний з на-
шої точки зору, спосіб – заповнити необхідні бланки 
через Інтернет на сайті subsidii.mlsp.gov.ua.

Паперові бланки мали прийти поштою до скринь-
ки кожної родини. Якщо ви не отримали такого листа, 
їх можна завантажити у мережі Інтернет з сайтуhttp://
teplo.gov.ua/, роздрукувати та заповнити. На цьому ж 
сайті можна знайти детальні інструкції та зразки за-
повнених документів.

Третій крок – дочекатися, доки соціальна устано-
ва письмово повідомить про своє рішення надавати 
чи не надавати субсидію, а також вкаже розмір виді-
лених коштів у разі прийняття позитивного рішення.

При цьому, слід зазначити, що субсидія призна-
чається на 12 місяців, а не на півроку, як було раніше 
і автоматично переноситься на наступний строк. А 
це значить, що ще раз заповнювати і подавати до-
кументи громадян, які вже отримують субсидію, не 
треба.

Якщо виникли якісь проблеми, ви можете в будь-
який час отримати додаткову консультацію, зателе-
фонувавши на гарячу лінію 15-45.

Також детальну інформацію, роз’яснення і до-
помогу в оформленні субсидії можна отримати в 
наших центрах та бюро правової допомоги.

Дізнатися, де розташований найближчий до 
вас центр чи бюро можна за телефоном гарячої 
лінії: 0-800-213-103.

Міністр юстиції 
Павло Петренко

У ході засідання, проведенного 26 жовтня 2016 року, Ка-
бінет Міністрів підтримав ініціативу Мін’юсту, яка дає мож-
ливість запустити систему інформування українських гро-
мадян про будь-які реєстраційні дії, які вчиняються з їхньою 
нерухомістю, а також сповіщати власників про те, хто з ко-
ристувачів реєстру цікавився їхнім майном.

«Нещодавно Верховна Рада прийняла розроблений Мініс-
терством юстиції антирейдерський закон, покликаний встано-
вити жорсткі механізми боротьби із рейдерством. Серед новацій 
законопроекту запуск системи СМС-інформування про будь-які 
зміни, які відбуваються в реєстрі через СМС. Сьогодні ми вино-
симо на розгляд Уряду акт, який передбачає імплементацію цієї 
ініціативи», – зазначив Міністр юстиції Павло Петренко.

Він також повідомив: окрім інформації про реєстраційні дії 
користувачі, завдяки системі СМС-інформування, зможуть в 
режимі реального часу взнавати про те, хто цікавився їхньою 
власністю.

За словами очільника Мін’юсту, щоб скористатися новою 
послугою, треба зробити лише 3 простих кроки. Перший з них 
полягає у отриманні реєстраційного номера об’єкта нерухомос-
ті. Він вказаний у реєстраційних документах та безпосередньо в 
реєстрі. Другий крок – відкрити кабінет власника майна на сайті 
реєстру і там поставити майно на відповідний контроль. Третій 
крок – вказати номер телефону, куди будуть приходитимуть по-
відомлення.

«Даний сервіс буде дуже зручним для наших власників неру-
хомого майна, адже їм не знадобиться ходити до реєстратора і ви-
трачати час, щоб отримати інформацію», – додав Міністр юстиції.

Павло Петренко також поінформував присутніх: поки анти-
рейдерський Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо запровадження європейських стандартів захисту 
прав власності та економічних інтересів громадян та інвесто-
рів» (№5067) чекає на уведення в дію, система СМС сповіщень 
працюватиме у форматі пілотного проекту в тестовому режимі.

З 01 травня 2016 року, з набранням чин-
ності Закону України від 10 грудня 2016 року 
№ 889-VIII «Про державну службу» (далі – 
Закон), кардинальних змін зазнав зокрема 
порядок вступу на державну службу. 

Даний Закон покликаний забезпечити 
створення та функціонування публічної, про-
фесійної, політично неупередженої, ефек-
тивної, орієнтованої на громадян державної 
служби,  та  реалізацію громадянами Украї-
ни рівного доступу до державної служби, яка 
б базувалася на їхніх особистих якостях та 
досягненнях.

Статтею 19 Закону визначено, що право 
на державну службу мають повнолітні грома-
дяни України, які вільно володіють держав-
ною мовою та яким присвоєно ступінь вищої 
освіти не нижче: магістра – для посад кате-
горій "А" (вищий корпус державної служби) 
і "Б" (керівники структурних підрозділів); ба-
калавра, молодшого бакалавра – для посад 
категорії "В" (інші посади державної служби, 
не віднесені до категорій "А" і "Б"). 

Вільне володіння державною мовою 
офіційно підтверджуватиметься за резуль-
татами атестації. Норма про обов’язкове 
подання посвідчення атестації щодо вільно-
го володіння державною мовою для участі в 
конкурсі на зайняття вакантної посади дер-
жавної служби набирає чинності з 01 травня 
2017 року.

Поряд з цим, Закон встановлює обме-
ження щодо прийняття на державну службу. 
Новацією Закону є обмеження політичної ак-
тивності та заборона бути депутатом місце-
вої ради для державних службовців категорії 
«А». Також усім державним службовцям за-
боронено обіймати посади в керівних орга-
нах політичної партії. 

До осіб, які претендують на вступ на 
державну службу,  встановлюються вимоги 
до їхньої професійної компетентності. Під 
час конкурсного відбору саме відповідно до 
визначених в установленому законом поряд-
ку вимог до професійної компетентності на 
вакантну посаду державної служби здійс-
нюється оцінювання особистих досягнень, 
знань, умінь і навичок, моральних і ділових 
якостей кандидата.

Так, наприклад, з 01 травня 2018 року 
претенденти на зайняття посад категорії 
«А», крім відповідності щодо освіти, досвіду 
роботи та володіння державною мовою, ма-
ють володіти іноземною мовою, яка є однією 
з офіційних мов Ради Європи. 

Вступ на державну службу здійснюється 
шляхом призначення громадянина України 

на посаду державної служби за результата-
ми конкурсу. Винятки з нього визначає ви-
ключно Закон. У цьому полягає важлива но-
вація Закону порівняно з попереднім Зако-
ном України «Про державну службу» від 16 
грудня 1993 року № 3723-XII. Останній, хоча 
й регламентував у статтях 4 і 15 прийняття 
на державну службу на посади третьої-сьо-
мої категорій за конкурсом, одразу ж обу-
мовив можливість встановлення винятків з 
цього правила в інших законах чи постано-
вах Кабінету Міністрів України. Як наслідок, 
багато посад державної служби третьої-сьо-
мої категорій укомплектовувались особами, 
зарахованими до кадрового резерву або за 
результатами успішного проходження ста-
жування на відповідній посаді. 

В усіх випадках (крім одного), перед-
бачених Законом, призначення на посаду 
державної служби без конкурсу відбува-
ється у формі переведення з однієї посади 
державної служби на іншу рівнозначну або 
нижчу вакантну посаду. Особливий випадок 
прийняття на державну службу без конкурсу 
передбачений абзацом 3 частини 3 статті 87 
Закону: державний службовець, якого звіль-
нено на підставі пункту 1 частини першої 
зазначеної статті (ліквідація, реорганізація, 
скорочення чисельності або штату), у разі 
створення в державному органі, з якого його 
звільнено, нової посади чи появи вакантної 
посади, що відповідає кваліфікації держав-
ного службовця, протягом шести місяців з 
дня звільнення має право поворотного при-
йняття на службу за його заявою, якщо він 
був призначений на посаду в цьому органі за 
результатами конкурсу. 

Всі етапи конкурсу на зайняття посад 
державної служби чітко регламентовані – від 
прийняття рішення про оголошення конкурсу 
до оприлюднення його результатів. До участі 
у конкурсі не допускаються особи, які відпо-
відно до частини 2 статті 19 Закону не мо-
жуть вступити на державну службу. 

Варто звернути увагу на те, що оголо-
шення про проведення конкурсу на вакант-
ну посаду державної служби обов'язково 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Національного агентства України з питань 
державної служби. Це значно збільшує до-
ступність даної інформації до громадян, які 
бажають вступити на державну службу.

Позитивним є й запровадження про-
ведення під час конкурсу автоматизовано-
го тестування, яке виключає можливість 
будь-якого впливу на результат тестування з 
боку членів конкурсної комісії, при цьому ре-

зультат тестування кандидат отримує одра-
зу ж після закінчення його проходження. 

Під час проведення наступних етапів 
конкурсного відбору (розв’язання ситуа-
ційних завдань (для категорії «А» і «Б») та 
співбесіди) кожен член конкурсної комісії 
індивідуально оцінює відповіді кандидатів. 
Визначення остаточних результатів конкур-
су здійснюється у балах як середнє арифме-
тичне значення індивідуальних оцінок членів 
конкурсної комісії.

Рішення про призначення переможця 
конкурсу приймається після закінчення стро-
ку оскарження результатів конкурсу, але не 
пізніше 30 календарних днів після оприлюд-
нення інформації про переможця. 

Державні службовці призначаються на 
посаду безстроково, крім визначених За-
коном випадків. Так, наприклад, держав-
ні службовці категорії «А» призначаються 
строком на 5 років із правом повторного 
призначення ще на один строк або наступ-
ного переведення на рівнозначну або нижчу 
посаду до іншого державного органу. 

Також нововведенням Закону є вимога 
щодо обов’язковості встановлення випро-
бування особам, які вперше претендують за 
зайняття посади державної служби. Якщо 
особи не погоджується на випробування, це 
розцінюється як відмова від зайняття посади 
державної служби. У такому разі застосову-
ється відкладене право другого за результа-
тами конкурсу кандидат, який має право на 
призначення на таку посаду протягом одно-
го року з дня проведення конкурсу у визна-
чених Законом випадках

Протягом травня – жовтня 2016 року Го-
ловним територіальним управлінням юстиції 
у Чернігівській області оголошено конкурси 
на заміщення 53 вакантних посад держав-
ної служби. Загалом в конкурсах прийняли 
участь 66 осіб, з яких 59 осіб претендували 
на зайняття посад державної служби катего-
рії «В» та 7 осіб – на зайняття посад катего-
рії «Б». Автоматизоване тестування успішно 
склали 44 особи, що складає 67 відсотків 
від загальної кількості учасників конкурсних 
відборів. Переможцями конкурсів визначено 
22 особи та 11 осіб визначені другими за ре-
зультатами конкурсу кандидатами. На сьо-
годні за результатами конкурсів призначено 
на вакантні посади державної служби 16 
осіб та 1 другого за результатами конкурсу 
кандидата.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області  

Олег Трейтяк
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Реєстрація структурних утворень політичної партії, 
що мають статус юридичної особи

Запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів

В Україні з уведенням в дію у 2015 році нового Закону України 
«Про запобігання корупції» почала функціонувати система, яка на 
відміну від попередніх спроб законодавчого регулювання конфлік-
ту інтересів, має чітко виражений превентивний характер і орієнто-
вана на створення ефективних механізмів запобігання корупції на 
державній службі.

Для формування чіткого розуміння змісту інституту запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, насамперед, необхідно з’ясувати сут-
ність ключового терміну –  конфлікт інтересів.  

Конфлікт інтересів – це конфлікт між публічно-правовими обов’яз-
ками і приватними інтересами державної посадової особи, за якого її 
приватні інтереси котрі, випливають з її положення як приватної особи, 
здатні неправомірним чином вплинути на виконання цією державною 
посадовою особою її офіційних обов’язків або функцій.

Законом України «Про запобігання корупції» дано нові визначення 
термінів «приватний інтерес», «реальний конфлікт інтересів» та «потен-
ційний конфлікт інтересів». 

Так, приватний інтерес – це будь-який майновий чи немайновий ін-
терес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми 
чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними 
особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяль-
ністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтере-
сом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що 
впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного 
інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі 
повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість 
прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час вико-
нання зазначених повноважень.

Закон встановлює вимогу до службових осіб вживати відповідних 
заходів щодо недопущення виникнення реального і потенційного кон-
флікту інтересів, а саме: повідомляти не пізніше наступного робочого 
дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про на-
явність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосеред-
нього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не перед-
бачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному 
органі – Національне агентство з питань запобігання корупції чи інший 
визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання 
повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно,  не вчиняти 
дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, вжи-
ти заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту 
інтересів.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-

який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльно-
сті всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних 
інтересів третіх осіб.

Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень 
якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом 
двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлег-
лої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає 
рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє 
відповідну особу.

Національне агентство у випадку одержання від особи повідом-
лення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів 
упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо 
врегулювання конфлікту інтересів.

Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної по-
сади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо 
реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний 
характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі че-
рез відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного 
інтересу.

Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого 
належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відо-
мо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити пе-
редбачені Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів такої особи.

Закон України «Про запобігання корупції»  визначає, що конфлікт 
інтересів може бути врегульований самостійно працівником, шляхом 
по збавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджу-
ючих  це документів безпосередньому керівнику,  або вжиттям заходів 
зовнішнього врегулювання, до яких відносяться: усунення особи від 
виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 
прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, за-
стосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного 
завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень, обмеження 
доступу особи до певної інформації, перегляду обсягу службових по-
вноважень особи, переведення особи на іншу посаду, звільнення осо-
би. Кожен із цих заходів має свою специфіку, адже може обиратися в 
залежності від низки умов: виду конфлікту інтересів (потенційний або 
реальний), характеру конфлікту інтересів (постійний або тимчасовий), 
суб’єкта прийняття рішення про його застосування (безпосередній ке-
рівник та/або керівник відповідного органу, підприємства, установи, ор-
ганізації), наявності(відсутності) альтернативних заходів врегулювання, 
наявності(відсутності) згоди особи на застосування заходу.

Начальник  Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області  

Олег Трейтяк

Трудова дисципліна 
на підприємствах, в 

установах, організаціях
Трудова дисципліна виступає необхідною умовою 

для належної організації будь-якої колективної праці 
та являє собою сукупність не лише певних правил по-
ведінки працівників, а й питань, пов’язаних із необхід-
ністю дотримання встановленого порядку, методів його 
забезпечення. Чинниками, які характеризують трудову 
дисципліну, є: сумлінна й чесна праця; точне й своє-
часне виконання розпоряджень власника; підвищення 
продуктивності праці; поліпшення якості виконання ро-
боти; виконання технологічної дисципліни; додержання 
вимог охорони праці; дотримання техніки безпеки та са-
нітарних норм на виробництві; збереження та зміцнення 
власності підприємств, установ, організацій.

Порядок поведінки, взаємодії між працівниками на кон-
кретному підприємстві, установі, організації в процесі здійс-
нення трудової діяльності регламентуються внутрішнім тру-
довим розпорядком.

Всі нормативно-правові акти, що регулюють внутріш-
ній трудовий розпорядок, поділяються на 2 групи: норми 
загального значення (Кодекс законів про працю України, 
типові правила внутрішнього розпорядку та інші) та норми 
спеціального призначення, які враховують специфіку окре-
мих галузей господарства, а також особливості праці пев-
них категорій працівників (галузеві правила внутрішнього 
розпорядку, положення про дисципліну окремих категорій 
працівників).

Трудовий розпорядок на конкретному підприємстві ви-
значається правилами внутрішнього трудового розпоряд-
ку, які затверджуються трудовим колективом за поданням 
власника або уповноваженого ним органу і профспілкового 
комітету на основі типових правил. У цих правилах конкре-
тизуються обов’язки власника, адміністрації, працівників да-
ного підприємства, правила прийому на роботу, враховуючи 
специфіку підприємства, встановлюється режим робочого 
часу і часу відпочинку, види заохочень за успіхи в роботі, 
порядок їх застосування та порядок застосування дисциплі-
нарних стягнень.

Як приклад норми спеціального призначення, яка вра-
ховує особливості праці певних категорій працівників, що 
регулюють внутрішній трудовий розпорядок, є Типові пра-
вила внутрішнього службового розпорядку, які визначають 
загальні положення організації внутрішнього службового 
розпорядку органу державної влади, іншого державного 
органу, його апарату, режим роботи, умови перебування 
державного службовця в органі державної влади та забез-
печення раціонального використання його робочого часу. 
Типові правила внутрішнього службового розпорядку – но-
вела в чинному законодавстві, затверджені наказом Наці-
онального агентства України з питань державної служби 
03 березня 2016 року № 50, на підставі яких затверджують-
ся Правила внутрішнього службового розпорядку в держав-
ному органі загальними зборами (конференцією) держав-
них службовців за поданням керівника державної служби 
і виборного органу профспілкової організації за наявності 
останньої. Їх затвердження в державних органах регламен-
тується новим Законом України «Про державну службу» від 
10 грудня 2015 року №  889-VІІІ.

У трудових колективах повинна створюватися обста-
новка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суво-
рої вимогливості до працівників, які несумлінно виконують 
свої трудові обов’язки. Чинне законодавство передбачає 
юридичну відповідальність за порушення трудової дисци-
пліни різних видів – кримінальну, адміністративну, дисциплі-
нарну, матеріальну.

Кримінальний кодекс України передбачає криміналь-
ну відповідальність за ряд порушень посадовими особами 
трудових обов’язків,  зокрема: за незаконне звільнення пра-
цівника з роботи; за грубе порушення угоди про працю; за 
примушування до участі у страйку або перешкоджання уча-
сті у страйку; за безпідставну невиплату заробітної плати, 
стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат.

Ряд порушень трудової дисципліни тягне за собою адмі-
ністративну відповідальність. Наприклад, за порушення ви-
мог законодавства про працю та про охорону праці, за ухи-
лення від участі в переговорах щодо укладання, зміни або 
доповнення колективного договору, угоди, за порушення чи 
невиконання колективного договору, угоди, за ненадання 
інформації для ведення колективних переговорів і здійснен-
ня контролю за виконанням колективних договорів, угод, за 
порушення санітарних норм тощо.

Дисциплінарна відповідальність застосовується ви-
ключно до порушників трудової дисципліни. Підстави для 
її застосування – порушення трудової дисципліни (невико-
нання чи неналежне виконання працівником покладених 
на нього обов’язків). Нормами Кодексу законів про працю 
України передбачено, що за порушення трудової дисципліни 
до працівника може бути застосовано тільки один з таких 
заходів стягнення, як догана або звільнення. Особливостя-
ми дисциплінарної відповідальності державних службовців 
є те, що за вчинення ними дисциплінарного проступку до 
них застосовуються види дисциплінарного стягнення, окрім 
догани і звільнення, також зауваження та попередження про 
неповну службову відповідність.

Матеріальна відповідальність полягає в обов’язку однієї 
сторони трудового договору – працівника або роботодавця 
– відшкодувати іншій стороні шкоду, заподіяну внаслідок 
винного, протиправного невиконання або неналежного ви-
конання трудових обов’язків у встановленому законом роз-
мірі та порядку. 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи 
та державної служби Головного територіального

управління юстиції у Чернігівській області 
Ірина Ільїних

Політична партія – це зареєстроване 
згідно з законом добровільне об’єднання 
громадян – прихильників певної загальнона-
ціональної програми суспільного розвитку, 
що має своєю метою сприяння формуванню 
і вираженню політичної волі громадян, бере 
участь у виборах та інших політичних захо-
дах.

Політичні партії провадять свою діяль-
ність відповідно до Конституції України, За-
кону України «Про політичні партії в Україні»,  
а також інших законів України та згідно із 
партійним  статутом, прийнятим у визначе-
ному законом порядку. 

Політичні партії в Україні створюються і 
діють тільки із всеукраїнським статусом. 

Політична партія протягом шести місяців 
з дня реєстрації забезпечує  утворення та 
реєстрацію в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про політичні партії в Україні», 
своїх обласних організацій у більшості об-
ластей України, містах Києві, Севастополі та 
в Автономній Республіці Крим. 

Реєстрація обласних, міських і районних 
організацій або інших структурних утворень, 
передбачених статутом партії, здійснюється 
відповідними територіальними органами юс-
тиції лише після реєстрації політичної партії 
Міністерством юстиції України. 

Реєстрація обласних, міських, районних 
організацій або інших структурних утворень 
політичної партії, передбачених статутом 
політичної партії, здійснюється з набуттям 
статусу юридичної особи,  якщо наявність 
такого статусу передбачена статутом партії. 

 Про утворення обласних, міських, ра-
йонних організацій або інших структурних 
утворень політичної партії, передбачених 
статутом партії, повідомляється суб’єкт дер-
жавної реєстрації у 10-денний строк з дня їх 
утворення. 

Перелік документів, необхідних для реє-
страції обласних, міських, районних органі-
зацій або інших структурних утворень полі-
тичної  партії,  передбачених статутом партії:

– заява про державну реєстрацію ство-
рення юридичної особи, форма якої затвер-
джена наказом Міністерства юстиції України 
06.01.2016 № 15/5 «Про затвердження форм 
заяв у сфері державної реєстрації юридич-

них осіб, фізичних – підприємців та громад-
ських формувань»;

– протокол установчих зборів або кон-
ференції, на яких було утворено обласну, 
міську, районну організацію або інше струк-
турне утворення політичної партії;

– реєстр громадян, які брали участь в 
установчому з’їзді (конференції, зборах). 
У реєстрі зазначаються дані щодо учасни-
ків установчих зборів (конференції) облас-
ної, міської, районної організації політичної 
партії або іншого структурного утворення, 
передбаченого статутом партії: прізвище, 
ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, 
реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податків або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні  
переконання відмовилися від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки плат-
ника податків, повідомили про це відповід-
ний контролюючий орган і мають відмітку в  
паспорті про право здійснювати платежі за 
серією та номером паспорта). Дані про осо-
бу засвідчуються її особистим підписом;

– документ, що підтверджує створення 
громадського формування, відповідність 
статуту юридичної особи, на підставі яко-
го діє громадське формування (наприклад, 
рішення про визнання стурктурного утво-
рення, рішення про затвердження рішення 
про створення стуктурного утворення, про 
визнання тощо, передбачене статутом полі-
тичної партії);

– відомості про керівні органи структур-
ного утворення політичної партії (ім’я, дата 
народження керівника, членів інших керів-
них органів, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (за наявності), по-
сада, контактний номер телефону та інші за-
соби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка 
має право представляти громадське фор-
мування для здійснення реєстраційних дій 
(ім’я, дата народження, контактний номер 
телефону та інші засоби зв’язку);

– копія статуту політичної партії.
За бажанням заявника подається  заява 

про обрання юридичною особою спрощеної 
системи оподаткування та/або реєстраційна 
заява про добровільну реєстрацію як плат-
ника податку на додану вартість, та/або за-

ява про включення до Реєстру неприбутко-
вих установ та організацій за формами, за-
твердженими відповідно до законодавства;

Згідно статті 11 Закону України «Про 
політичні партії в Україні» рішення про утво-
рення обласної, міської, районної організа-
ції політичної партії та іншого структурного 
утворення, передбаченого статутом партії, 
приймається на установчих зборах (конфе-
ренції) обласної, міської, районної організа-
ції політичної партії та іншого структурного 
утворення, передбаченого статутом партії та 
оформляється протоколом, який підписують 
головуючий та секретар.

Протокол установчих зборів (конферен-
ції) про утворення обласної, міської, район-
ної організації політичної партії або іншого 
структурного утворення, передбаченого ста-
тутом партії, має містити такі відомості:

1) дата та місце проведення установчих 
зборів, конференції; 

2) рішення про обрання головуючого та 
секретаря; 

3) рішення про утворення обласної, місь-
кої, районної організації політичної  партії  
або іншого структурного утворення, перед-
баченого статутом партії; 

4) рішення про визначення найменуван-
ня обласної, міської, районної організації 
політичної партії або іншого структурного 
утворення, передбаченого статутом партії;

5) рішення про обрання керівника, ви-
значення кількісного та персонального  
складу керівних та контрольно-ревізійних 
органів обласної, міської, районної організа-
ції політичної партії або іншого структурного 
утворення, передбаченого статутом партії; 

6) рішення про визначення особи (осіб), 
яка має право представляти обласну, місь-
ку, районну організацію політичної  партії 
або іншого структурного утворення, перед-
баченого статутом партії, для здійснення ре-
єстраційних дій.  

Заступник начальника відділу державної
реєстрації друкованих засобів масової
інформації та громадських формувань 

Управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції 

у Чернігівській області
Марія Безрученко
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Організаційно-правова форма садових товариств

Порядок внесення змін до актових 
записів цивільного стану

Авансування витрат у виконавчому провадженні Правові наслідки 
скасування усиновлення

Усиновлення може бути скасоване лише за рішенням 
суду. В Україні згідно статті 238 Сімейного кодексу України 
усиновлення може бути скасоване, якщо:

1) воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй 
сімейного виховання;

2) дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу 
тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і 
не міг знати на час усиновлення;

3) між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно 
від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливими 
їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх 
батьківських обов’язків.

Справи про скасування усиновлення вирішуються в 
судовому порядку з обов’язковою участю органу опіки та 
піклування.

Право на звернення до суду з позовом про скасування 
усиновлення мають наступні особи: батьки, усиновлювач, 
опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, 
а також усиновлена дитина, яка досягла 14 років.

Скасування усиновлення не допускається після до-
сягнення дитиною повноліття, виняток можливий лише у 
тому разі, якщо протиправна поведінка усиновленого або 
усиновлювача (погроза вбивством, замах на життя, ушко-
дження здоров’я) загрожує життю, здоров’ю усиновлюва-
ча, усиновленого чи інших членів сім’ї.

Усиновлення повнолітньої особи може бути скасовано 
судом за взаємною згодою усиновлювача і усиновленого 
або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між 
ними не склалися. Датою скасування усиновлення є дата 
набрання чинності рішення суду про скасування усинов-
лення.

У разі скасування усиновлення припиняються на май-
бутнє права та обов’язки, що виникли у зв’язку з усинов-
ленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами. 
Разом з тим відновлюються права та обов’язки між ди-
тиною та її батьками, іншими родичами за походженням. 
Дитина може бути передача за бажанням батьків або ін-
ших родичів їм, а якщо це неможливо, то органові опіки 
та піклування, що передбачено частиною 3 статті 239 Сі-
мейного кодексу України. Цей орган опікується дитиною 
та обирає оптимальну для неї форму влаштування, яка 
передбачена законодавством для дітей, позбавлених бать-
ківського піклування. 

Якщо усиновлення скасовано на тій підставі, що воно 
суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного 
виховання, і після скасування усиновлення дитина не по-
вертається батькам, то за нею зберігається право на про-
живання у житловому приміщенні, в якому вона проживала 
після усиновлення.

У разі скасування усиновлення деякі права усиновле-
ної дитини та обов’язки усиновлювача можуть бути збере-
жені за рішенням суду. Так, дитина має право на збере-
ження прізвища, імені та по батькові, які вона одержала 
у зв’язку з усиновленням. За бажанням дитини їй присво-
юються прізвище, ім’я, по батькові, які вона мала до уси-
новлення. 

За умови, що усиновлення скасовано на тій підставі, 
що воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сі-
мейного виховання, і після скасування усиновлення дитина 
не передається батькам, суд може постановити рішення 
про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її уси-
новлювачем, якщо останній може надавати матеріальну 
допомогу. Розмір аліментів встановлюється на загальних 
підставах.

Після набрання чинності рішенням суду у місячний 
строк про скасування усиновлення суд зобов’язаний  на-
діслати копію рішення до відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану за місцем реєстрації народження 
дитини, який на підставі цього рішення вносить відповідні 
зміни до актового запису про народження дитини.  

Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації ак-
тів цивільного стану Управління державної реєстрації

Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області

Ірина Скрипка

5 жовтня 2016 року набрав чинності 
Закон України «Про виконавче проваджен-
ня», прийнятий 2 червня 2016 року (далі – 
Закон), що регламентує порядок примусо-
вого виконання судових рішень та рішень 
інших органів (посадових осіб).

Вказаним Законом впроваджено обов’я-
зок стягувача сплатити авансовий внесок 
в розмірі 2 відсотків від суми, що підлягає 
стягненню, але не більше 10 мінімальних 
розмірів заробітної плати, а за рішенням 
немайнового характеру – у розмірі одно-
го мінімального розміру заробітної плати 
з боржника – фізичної особи та в розмірі 
двох мінімальних розмірів заробітної плати 
з боржника – юридичної особи.

При цьому, квитанція про сплату аван-
сового внеску додається до заяви про при-
мусове виконання рішення, оскільки її нена-
дання є підставою для повернення виконав-
чого документа стягувачу без прийняття до 
виконання.

В свою чергу статтею 26 вказаного За-
кону визначено випадки, коли від сплати 
авансового внеску звільняються стягувачі за 
рішеннями про: стягнення заробітної плати, 
поновлення на роботі та за іншими вимога-
ми, що випливають із трудових правовідно-
син; обчислення, призначення, перерахунок, 
здійснення, надання, одержання пенсійних 
виплат, соціальних виплат непрацездатним 
громадянам, виплат за загальнообов’язко-
вим державним соціальним страхуванням, 
виплат та пільг дітям війни, інших соціальних 
виплат, доплат, соціальних послуг, допомо-

ги, захисту, пільг; відшкодування шкоди, за-
подіяної каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров’я, а також смертю фізичної особи; 
стягнення аліментів; відшкодування майнової 
та/або моральної шкоди, завданої внаслідок 
вчинення кримінального правопорушення.

Також, Законом звільняються від сплати 
авансового внеску державні органи, інваліди 
війни, інваліди I та II груп, законні представ-
ники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I 
та II груп, громадяни, віднесені до категорій 1 
та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, у разі їх звернення до 
органів державної виконавчої служби.

Авансові внески стягувачів використо-
вуються виконавцем для здійснення витрат 
виконавчого провадження. Cлід зазначити, 
що стягувач зобов’язаний додатково здійс-
нити авансування витрат у разі, якщо витра-
ти на залучення до проведення виконавчих 
дій суб’єктів господарювання на платній 
основі, виготовлення технічної документації 
на майно, здійснення витрат на валютооб-
мінні фінансові операції та інших витрат, 
пов’язаних із перерахуванням коштів, пе-
ревищують суму сплаченого авансового 
внеску. При цьому, якщо згідно Закону від 
сплати авансового внеску певну категорію 
стягувачів звільнено, то звільнення від спла-
ти коштів на додаткове авансування витрат 
виконавчого провадження Законом не пе-
редбачено.

У разі наявності підстав, передбачених 
частиною 4 статті 4 Закону, для повернення 
виконавчого документа стягувачу без при-

йняття його до виконання, авансовий внесок 
повертається стягувачу.

У разі закінчення виконавчого прова-
дження або повернення виконавчого доку-
мента, невикористаний авансовий внесок 
повертається стягувачу  не пізніше трьох 
робочих днів з дня винесення відповідної 
постанови. Про використання авансового 
внеску виконавець готує звіт, який надаєть-
ся стягувачу на його письмову заяву. В звіті 
державний виконавець зазначає перелік 
витрат виконавчого провадження, які було 
здійснено за рахунок авансового внеску, із 
зазначенням сум коштів, які було сплачено 
на фінансування кожної з витрат.

Так, відповідно до вищевикладених 
норм Закону, кожен стягувач зобов’язаний 
здійснювати авансування витрат на прове-
дення виконавчих дій саме по виконанню 
рішення, винесеного на його користь, окрім 
випадків коли згідно закону він звільнений 
від сплати авансового внеску.

З інформацію щодо рахунків відділів дер-
жавної виконавчої служби Чернігівської об-
ласті, на які слід зараховувати авансові вне-
ски можна ознайомитись на сайті Головного 
територіального управління юстиції у Черні-
гівській області та на стендах відділів держав-
ної виконавчої служби Чернігівської області.
Начальник відділу організації та контролю 

за виконанням рішень управління 
державної виконавчої служби 

Головного територіального Управління 
юстиції у Чернігівській області

Олена Міщенко

Документи, що посвідчують важливі факти життя людини, такі, 
як народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть та зміна імені ви-
даються органами державної реєстрації актів цивільного стану.

Помилки у наведених документах (перекручення, пропуск ві-
домостей, окремих слів або граматичні помилки чи вказані непра-
вильні відомості) можуть призвести до неможливості скористатися 
своїми законними правами. В цих випадках необхідно упорядкувати 
свої документи.

Згідно Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільно-
го стану” до компетенції відділів державної реєстрації актів цивіль-
ного стану належить внесення змін до актових записів цивільного 
стану. Порядок внесення відповідних змін врегульовано Правилами 
внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та 
анулювання, затвердженими наказом Міністерства юстиції України 
№96/5 від 12.01.2011, зареєстрованими в Міністерстві юстиції Украї-
ни 14.01.2011 за №55/18793 (зі змінами).

У разі виявлення помилок, розбіжностей у відомостях, зазначе-
них в актових записах цивільного стану, внесення змін і виправлення 
помилок проводяться за наявності достатніх підстав і при відсутності 
спору між заінтересованими особами. За наявності спору між заін-
тересованими особами виправлення запису провадиться на підставі 
судового рішення. 

Чинним законодавством визначено коло осіб, які мають право 
звертатись із заявами про внесення змін до актових записів цивіль-
ного стану. Це особи, щодо яких було складено актові записи, бать-
ки неповнолітніх (малолітніх), піклувальники неповнолітніх та опікуни 
малолітніх, опікуни недієздатних осіб, спадкоємці померлого, пред-
ставники органу опіки та піклування під час здійснення повноважень 
з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої 
заяви. 

Разом із заявою про внесення змін до актового запису цивільно-
го стану заявнику необхідно подати паспорт або паспортний доку-
мент, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у 
яких зазначені неповні відомості або відомості, які підлягають зміні; 
інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання 
по суті. 

Заяви про внесення змін до актових записів подаються до відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання 

заявника та розглядаються у тримісячний строк з дня надходження.
Водночас, з метою належної реалізації прав та інтересів грома-

дян України, заяви осіб, які переселилися з тимчасово окупованої 
території України та громадян, які вимушені залишити місця прожи-
вання внаслідок обставин, пов’язаних з проведенням антитерорис-
тичної операції на території України,  подаються до будь – якого відді-
лу державної реєстрації актів цивільного стану, який знаходиться за 
межами тимчасово окупованої території України на вибір заявника.

Законодавство передбачає певні особливості, що стосують-
ся внесення змін в актові записи цивільного стану. Так, громадяни 
України, а також іноземці та особи без громадянства, які прожива-
ють за кордоном або в Україні, можуть подати заяву про внесення 
змін до актового запису про народження у зв’язку з доповненням 
відомостей щодо по батькові та місця народження дитини також до 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем скла-
дання актового запису.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вправі 
відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про внесення 
змін.

На підставі зібраних документів відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану, який прийняв заяву про внесення змін, складає об-
ґрунтований висновок про внесення змін до актового запису (або де-
кількох актових записів) цивільного стану або про відмову в цьому. 
У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану 
у висновку зазначається про можливість оскарження такої відмови 
в судовому порядку.

Унесення змін до актових записів цивільного стану провадить-
ся відділом державної реєстрації актів цивільного стану, за місцем 
зберігання відповідного актового запису. Після цього видається нове 
свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану з штам-
пом «повторно», яке видається заявнику або надсилається до відді-
лу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживан-
ня заявника для вручення йому. 

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Управління державної реєстрації Головного

територіального управління юстиції у Чернігівській області       
Оксана  Следовська 

Садові товариства – є однією з популярних форм об’єд-
нання громадян  для ведення спільної садово-господар-
ської діяльності. Незважаючи на це, в Україні виникають 
суперечності щодо визначення організаційно-правової 
форми при створенні, а в подальшому і реєстрації таких 
товариств. Здебільшого, така ситуація пов’язана із відсту-
ністю чіткого правового механізму, який би регулював ді-
яльність садових товариств, хоча у 2010  році була спроба 
прияняття Верховною Радою України Закону України «Про 
садові товариства».

Відповідно до листа Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва про надання роз’яснень 
від 21.10.2009 № 12819 садові товариства можуть створюватися 
та діяти як кооперативи, так і як громадські організації.

Що ж таке кооператив та чому доцільніше створювати садові 
товариства саме в цій організаційно-правовій формі?

Згідно із законодавством України кооперитивом визнаєть-
ся юридична особа, утворена фізичними та (або) юридичними 
особами, які добровільно об’єднались на основі членства для ве-
дення спільної господарської та іншої діяльності з метою задово-

лення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах 
самоврядування. 

Законом України «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087-
IV визначено, що метою кооперації є задоволення економічних, 
соціальних та інших потреб членів кооперативних організацій на 
основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу 
між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, 
самоуправління та самоконтролю.

Залежно від завдань та характеру діяльності кооперативи по-
діляються на такі види:

– виробничий;
– обслуговуючий;
– споживчий.
У відповідності до листів Державного комітету  України з пи-

тань регуляторної політики та підприємництва від 11.10.2004 № 
6978 та від 21.02.2006 № 1339 садові товариства є саме обслуго-
вуючими кооперативами.

Ще до набрання чинності Законом України “Про кооперацію” 
багато садових товариств було сворено як об’єднання громадян. 
Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» від 

22.03.2012 № 4572-VI до цих товариств застосовується така ор-
ганізаційно-правова форма як громадська організація. 

Громадська організація – це громадське об’єднання, заснов-
никами та членами (учасниками)  якого є фізичні особи. Принци-
пом діяльності громадських організацій є відсутність майнового 
інтересу та передбачає, що члени (учасники) такого об’єднання 
не матимуть права на частку майна громадського об’єднання та 
не відповідатимуть за його зобов’язаннями, а доходи або майно 
об’єднання не підлягатимуть розподілу між його членами.

Незважаючи на схожість цілей і завдань кооперативу з гро-
мадською організацією, у кооперативі присутня мета у вигляді 
отримання прибутку, що є недопустимим для діяльності громад-
ських організацій. 

Отже, доцільним для садових товариств буде створення та 
реєстрація діяльності у формі обслуговуючих кооперативів.
Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення 

діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області 
Анастасія Матвійчук
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До уваги всіх правників!
 

Головне територіальне управління юстиції у Чернігів-
ській області  доводить до відома інформацію ДП «Укр-
правінформ» стосовно видань Міністерства юстиції Укра-
їни.

Державне підприємство «Українська правова інформа-
ція» Міністерства юстиції України, що забезпечує видавни-
цтво та розповсюдження офіційних періодичних видань мініс-
терства, таких як «Офіційний вісник України» та  «Бюле-
тень Міністерства юстиції України», повідомляє про поча-
ток передплатної кампанії цих періодичних видань на 2017 
рік та нагадує, що: 

– «Офіційний вісник України» є єдиним повним офі-
ційним виданням, в якому систематизовані акти Верховної 
Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів Укра-
їни, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури 
України, а також Національного банку України, міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади України, що за-
реєстровані в Міністерстві юстиції України;

– журнал «Бюлетень Міністерства юстиції України» є 
фаховим   науково-практичним виданням, що висвітлює ді-
яльність органів юстиції та  публікує основні наукові резуль-
тати дисертаційних досліджень у галузі права. Наказом Мі-
ністерств освіти і науки України від 13 липня 2015 року  № 
747 журнал включено до Переліку фахових видань України у 
галузі юридичних наук.  

Оформити передплату офіційних видань Міністерства 
юстиції України на 2017 рік у зручній для вас версії (друкова-
на або електронна) можна у відділеннях УДППЗ «Укрпошта» 
або замовити на сайті pressa.ua за передплатним індексом:

40433 – «Офіційний вісник України» (друкована вер-
сія). Вартість передплати на півріччя – 2673,48 грн., на рік – 
5346,96 грн.

48345  – «Офіційний вісник України» електронна версія 
на CD-диску. Вартість передплати на півріччя – 1293,24 грн., 
на рік – 2568,48 грн.

22670 – «Бюлетень Міністерства юстиції України» 
(друкована версія). Вартість передплати на півріччя – 1225,86 
грн., на рік – 2451,72 грн.

86654 – «Бюлетень Міністерства юстиції України» 
електронна версія на CD-диску. Вартість передплати на пів-
річчя – 1293,24 грн., на рік – 2586,48 грн.

Пропонуємо вам вчасно передплатити вищезгадані ви-
дання  на 2017 рік (до 10 грудня 2016 року), що забезпечить 
повний та всебічний доступ до правової інформації.

Відділ систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти

Управління  реєстрації нормативно-правових актів,
 правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління юстиції
 у Чернігівській області 

Умови зберігання архівного фонду органів державної 
реєстрації актів цивільного стану      

Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по Головному територіальному 
управлінню юстиції у Чернігівській області у листопаді 2016 року

30 листопада 2016 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 
відбудеться пряма «гаряча» телефонна лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме 
заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – 
начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області – Хардіков В’ячеслав В’ячеславович. 

Телефон «гарячої» лінії – 67-65-77.

Книги державної реєстрації актів цивільного ста-
ну та метричні книги, складені церквами, полковими 
церквами, кірхами, костьолами, мечетями та сина-
гогами до утворення органів державної реєстрації 
актів цивільного стану (далі – метрична книга), які  
зберігаються у відділах державної реєстрації актів 
цивільного стану, є складовою частиною Національ-
ного архівного фонду та власністю держави. 

Такі книги формуються з актових записів цивіль-
ного стану, складених органами державної реєстрації 
актів цивільного стану на паперових носіях.  Вони  збе-
рігаються у районних, районних у містах, міських (міст 
обласного значення), міськрайонних, міжрайонних від-
ділах державної реєстрації актів цивільного стану го-
ловних територіальних управлінь юстиції Міністерства 
юстиції України, а також у відділах державної реєстрації 
актів цивільного стану управлінь державної реєстрації 
головних територіальних управлінь юстиції Міністерства 
юстиції України  протягом 75 років з часу складання 
актових записів цивільного стану, метричних записів, 
включених до цих книг.

Для зберігання книг державної реєстрації актів ци-
вільного стану, метричних книг та створення необхідних 
умов для роботи з ними у приміщенні відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану виділяється спеціаль-
но обладнане для цього архівосховище.  За відсутності 
архівосховища у відділі державної реєстрації актів ци-
вільного стану головного територіального управління 
юстиції книги державної реєстрації актів цивільного ста-
ну і метричні книги зберігаються в металевих шафах, 
які в кінці робочого дня опечатуються.   Робочі кімнати 

працівників відділу державної реєстрації актів цивільно-
го стану повинні бути відокремлені від архівосховища.

Архівосховище має бути відділене від виробничих, 
складських, лабораторних та побутових приміщень, де 
зберігаються або застосовуються вогненебезпечні, хі-
мічні речовини, харчові продукти, і не повинно мати з 
ними спільних вентиляційних каналів.  У сховищі забо-
роняється прокладання газових, водопровідних, каналі-
заційних та інших магістральних трубопроводів. Якщо 
архівосховище розташоване на першому поверсі, то на 
вікнах установлюються відкидні металеві ґрати та охо-
ронна сигналізація.  Обладнання архівосховищ здійсню-
ється з урахуванням вимог та проведення санітарно-гі-
гієнічних робіт в архівосховищі з дотриманням   Правил 
роботи архівних підрозділів  органів державної влади, 
місцевого самоврядування,  підприємств, установ і ор-
ганізацій, затверджених Наказом Державного комітету 
архівів України № 16 від 16.03.2001.

Зовнішні двері архівосховища ізолюються металом 
та в неробочий час опечатуються.  Архівосховище від-
микається і замикається у присутності керівника відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану (сектору з 
архівної роботи відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану). 

Архівосховище має відповідати протипожежним 
нормам, встановленим законодавством, та бути об-
ладнане пожежною сигналізацією і засобами пожежо-
гасіння.  В архівосховищі забороняються паління, за-
стосування нагрівальних електроприладів, а також збе-
рігання сторонніх предметів.  На випадок виникнення 
пожежі, повені та інших надзвичайних ситуацій, а також 
зловмисного проникнення в приміщення архіву сторон-

ніх осіб у відділі державної реєстрації актів цивільного 
стану складається план заходів, у якому передбачають-
ся шляхи евакуації і місце укриття книг державної реє-
страції актів цивільного стану, метричних книг та інших 
документів, що знаходяться в архівосховищі, додаються 
перелік і загальна кількість справ, що підлягають ева-
куації, список працівників, відповідальних за цю робо-
ту, заходи з охорони документів у місцях евакуації та 
укриття. Зазначений план заходів  затверджується в 
установленому законодавством порядку. В архівосхо-
вищі забезпечуються відповідний температурно-воло-
гісний і світловий режими зберігання: температура по-
вітря +17° – +19° С і відносна вологість – 50 – 55 %, для 
виміру яких подалі від опалювальних та вентиляційних 
систем встановлюються термометри і гігрометри (пси-
хрометри). В архівосховищах з нерегульованим кліма-
том рекомендовано встановлення кондиціонерів, зволо-
жувачів повітря. Показники контрольно-вимірювальних 
приладів щотижня фіксуються у спеціальному журналі. 
Перевіряння роботи зазначених приладів здійснюється 
щороку.

Вхід в архівосховище та ознайомлення із записами 
в книгах державної реєстрації актів цивільного стану, 
метричних книгах дозволяється тільки працівникам від-
ділу державної реєстрації актів цивільного стану у по-
рядку, визначеному керівником відділу.

 
Головний спеціаліст Чернігівського міського

відділу державної реєстрації актів цивільного
стану Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області
 Ольга Сердюк

У Чернігові пройшла міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми модернізації законодавства 

та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України»
27-28 жовтня 2016 року у Чернігові проходила міжнародна науково-практична конференція «Ак-

туальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу Украї-
ни». Організатором цього заходу стала Академія Державної пенітенціарної служби.

27 жовтня  у залі засідань Чернігівської обласної ради відбулось урочисте відкриття заходу. На участь 
у міжнародній конференцій був запрошений і начальник Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Олег Трейтяк.

Головна мета – обговорення актуальних питань модернізації пенітенціарного законодавства, підго-
товки персоналу для органів та установ кримінально-виконавчої служби, підвищення якості його освіти і 
вироб лення пропозицій щодо удосконалення названих напрямів.

На порядку денному першого дня – виступи представників Міністерства юстиції України, Міністерства 
освіти України, Адміністрації Президента України, Чернігівської обласної державної адміністрації, інозем-
них діячів з Новергії, США та Канади, науковців та викладачів українських вишів, правозахисників, громад-
ських активістів та інших поважних гостей.

28 жовтня проблемні питання модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного по-
ступу України обговорили в Академії Державної пенітенціарної служби у формі секційних тематичних 
засідань.


