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Павло Петренко презентував послугу онлайн 
оформлення державної допомоги при 

народженні дитини, – Мін’юст

На запитання 
громадян відповідає 

Міністр юстиції
Доброго дня, пане Міністре. Звер-

таюся до Вас за допомогою, бо інших 
методів, щоб примусити батька нашої 
дитини сплачувати аліменти, не знаю. 
За 4 роки з дня народження дитини 
ми отримали від нього допомогу лише 
кілька разів. Всі мої умовляння і бла-
гання зважити на те, що це його дити-
на, ніяк не подіяли. Допомоги ми так 
і не дочекалися. Скажіть, будь-ласка, 
чи є можливість примусити його спла-
чувати аліменти і компенсувати нам ті 
кошти, які не були сплачені за ці роки?

Майстренко І., смт Короп

На жаль стягнення аліментів з безвід-
повідальних батьків, які ухиляються від 
допомоги своїй же дитині, є гострою про-
блемою для всієї країни. Однак не варто 
впадати у відчай. Чинне законодавство 
дає реальну можливість захистити свої 
права і права дитини.

Аліменти за минулий час можуть 
бути присуджені, якщо позивач надасть 
суду докази того, що він вживав заходів 
щодо одержання аліментів з відповідача, 
але не міг їх одержати у зв’язку з ухилен-
ням останнього від їх сплати. 

У цьому разі суд може присудити алі-
менти за минулий час, але не більш як 
за 3 роки. Для цього позивачу необхід-
но звернутися з позовом про стягнення 
аліментів за минулий час до суду першої 
інстанції з відповідною заявою.

Позовна заява подається до суду за 
зареєстрованим у встановленому зако-
ном порядку місцем проживання або за 
зареєстрованим у встановленому зако-
ном порядку місцем перебування відпо-
відача, або за зареєстрованим місцем 
проживання чи перебування позивача.

До позовної заяви необхідно долу-
чити докази того, що позивач вживав 
заходів щодо одержання аліментів з від-
повідача. Такими доказами можуть бути 
пояснення сторін, третіх осіб або ж їхніх 
представників, допитаних як свідків, по-
казань інших свідків, листів, телеграм, 
повідомлень, зокрема звуко- і відеозапи-
сів, висновків експертів тощо.

Тобто доказами у такого роду спра-
вах можуть стати будь-які фактичні дані, 
на підставі яких суд зможе встановити 
наявність обставин, що обґрунтовують 
вимоги.

За наявності таких доказів суд має 
стати на сторону позивача та стягнути 
аліменти з відповідача.

Однак хочу наголосити, що кожна 
така справа потребує індивідуального 
підходу та ознайомлення з усіма деталя-
ми. Тому, раджу звернутися за консуль-
тацією до наших адвокатів системи безо-
платної правової допомоги. Наші юристи 
залюбки допоможуть Вам розібратися з 
цією ситуацією та домогтися позитивно-
го для Вас рішення. 

Дізнатися, де розташований най-
ближчий центр чи бюро правової допо-
моги, можна зателефонувавши на га-
рячу лінію за телефоном 0-800- 213-103 
або ж на сайті Мін’юсту (https://minjust.
gov.ua) в рубриці новини.

З 1 лютого цього року 
«Шлюб за добу» вже в Чернігові!

30 березня 2017 року Міністр юстиції Павло 
Петренко, Міністр соціальної політики Андрій 
Рева, очільник Державного агентства з питань 
електронного урядування Олександр Риженко 
та Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях 
презентували нову електронну онлайн послугу в 
сфері соціального захисту – отримання допомо-
ги при народженні дитини.

Відтепер батьки новонароджених можуть пода-
ти документи для отримання державної допомоги в 
будь-який зручний час 24 години на добу 7 днів на 
тиждень через мережу Інтернет.

Раніше подати документи для отримання допо-
моги можна було лише у паперовій формі. У 2016 
році близько 400 тис. українців особисто відвідали 
органи соціального захисту населення, витративши 
на це купу часу.

«Впровадження електронних послуг є одним з 
пріоритетів роботи Міністерства соціальної політи-
ки», - зазначив Міністр соціальної політики Андрій 
Рева.

Електронна послуга вже доступна через пор-
тал Мінсоцполітики e-services.msp.gov.ua. Згодом її 
можна буде отримати на єдиному державному пор-
талі адміністративних послуг my.gov.ua. Електронні форми документів 
з автоматичною перевіркою та підказками максимально мінімізують 
ризик допущення помилок при їх заповненні.

Павло Петренко подякував Міністерству соціальної політики, яке 
першим серед інших відомств перейняло ініціативу Мін’юсту з надання 
зручних онлайн сервісів для українського громадянина. 

«Віднині українці можуть отримати повний пакет послуг при на-
родженні дитини без необхідності відвідувати кабінети чиновників. Це 
і отримання свідоцтва про народження в пологому будинку, і реєстра-
ція місця проживання малюка, і отримання державної допомоги при 
народженні», - зазначив очільник Мін’юсту.

При цьому він зауважив, що розвиток онлайн сервісів, які громадя-
нам надає Міністерство юстиції, триватиме й надалі.

«Хочу анонсувати, що після того, як більшість українських грома-
дян отримають електронний ключ чи матимуть можливість ідентифі-
кації своєї особи за допомогою мобільного телефона чи банківської 
картки, що передбачено розробленим Мін’юстом Законом про довірчі 
послуги, навіть такі послуги, як оформлення свідоцтва про народжен-
ня і реєстрація місця проживання новонародженого, повністю відбува-
тиметься в мережі Інтернет без жодних паперових документів», - до-
дав Міністр юстиції.

За рахунок автоматизації значно пришвидшується процес роз-
гляду документів від суб’єктів звернення та ухвалення відповідного 
рішення. Такі нововведення дозволять заощадити час, фінансові ре-
сурси та максимально мінімізують ризики будь-яких зловживань або 
шахрайства.

«Сьогодні ми зробили ще один важливий крок на шляху до запро-
вадження реального електронного урядування в Україні. Доступні та 
прозорі, не корупційні, швидкі та зручні електронні адміністративні по-
слуги – це те, що найбільше очікують громадяни та бізнес», - наголо-
сив голова Державного агентства з питань електронного урядування 
України Олександр Риженко.

Результат надання електронної послуги в електронній формі на-
правляється суб’єкту звернення. Важливим нововведенням є скоро-
чення кількості документів, що вимагаються від суб’єктів звернення 
– відтепер не вимагається копія свідоцтва про реєстрацію, адже за ра-
хунок запровадження електронної взаємодії між реєстрами Мінсоцпо-
літики та Мін’юстом працівники територіальних управлінь соціального 
захисту можуть онлайн перевірити наявність відповідного свідоцтва в 
реєстрі актів громадського стану.

Ініціатива реалізується за підтримки Швейцарсько-української 
програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі 
громади», яка виконується Фондом Східна Європа.

«Перед Програмою EGAP, за підтримки якої було розроблено цю 
послугу, стоїть дуже амбітне завдання: допомогти впровадити в Укра-
їні нові електронні послуги, які користуються найбільшим попитом гро-
мадян. Це – вже друга після е-послуги призначення житлових субсидій 
послуг у соціальній сфері, яку запущено впродовж останніх півроку. 
Ми плануємо розширювати цей перелік і надалі. Наша мета  - сприяти 
становленню в Україні європейських стандартів якості з обслугову-
вання громадян та бізнесу», - запевнив президент Фонду Східна Єв-
ропа Віктор Лях.

“Мін’юст працює для людей!” – саме 
в підтвердження цього постійно запрова-
джуються інноваційні пілотні проекти та 
електронні сервіси щодо забезпечення як-
найкращого та якнайшвидшого правового 
обслуговування громадян, щоб кожен з нас 
міг скористатися цими новаціями та серві-
сами без черг, без зайвої бюрократії та з 
максимальним комфортом.

Тому, проект Міністерства юстиції України 
«Шлюб за добу» з лютого поточного року вже 
функціонує і в Чернігові. 

Одружитися за новою скороченою проце-
дурою в нашому місті молодята мають змо-
гу в Комунальному підприємстві «Міський 
палац культури» Чернігівської міської ради, 
який розташований за адресою м. Чернігів, 
вулиця І. Мазепи, 23, а державна реєстрація 
шлюбу проводиться уповноваженим праців-
ником Чернігівського міського відділу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану Го-

ловного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області.

Щоб скористатися даною послугою та ста-
ти чоловіком та дружиною лише за 24 години, 
молодятам необхідно зателефонувати, отри-
мати консультацію за номером (0462) 970-
837 або зв’язатися через мережу Інтернет з 
організаторами e-mail: express-vesilya@ukr.
net. При цьому, можливо обрати зручні дату 
та час і, за бажанням, додаткові послуги від 
організатора та, звичайно ж, треба приїхати 
на церемонію реєстрації шлюбу для створен-
ня молодої сім’ї.

Надання послуг з організації проведення 
державної реєстрації шлюбу здійснюється 
Комунальним підприємством «Міський палац 
культури» Чернігівської міської ради на під-
ставі договору, укладеного у письмовій формі 
із заявниками, згідно з примірним договором, 
рекомендованим Міністерством юстиції. 

Вартість церемонії варіюється в залеж-
ності від часу проведення та індивідуальних 

побажань молодят щодо отримання додат-
кових послуг. Так, «експрес-весілля», тобто 
без святкового оформлення, лише церемо-
нія, з вівторка по п’ятницю коштує 1500,85 
грн., вартість урочистої церемонії у будні з 
вівторка по п’ятницю складає 1866,85 грн., 
урочиста церемонія у суботу – 2826,85 грн.

На підтвердження проведеної державної 
реєстрації видаються свідоцтва про шлюб. Ві-
домості про реєстрацію шлюбу вносяться до 
Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян у встановленому законодавством 
порядку. 

Відзначимо, що проект «Шлюб за добу» 
користується попитом. З 1 лютого вже зареє-
стровано 49 шлюбів, з яких 7 – урочисто. Вік 
наречених коливається від 18 до 62 років.

    Начальник  Головного територіального
    управління юстиції у Чернігівській області

Олег Трейтяк
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Приведення установчих документів неприбуткових організацій у 
відповідність до вимог чинного законодавства щодо ознак неприбутковості

Частиною 2 статті 1 Закону України «Про нотаріат» (далі – 
Закон) вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на 
нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, 
державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або за-
ймаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нота-
ріуси).

Зазначеним Законом, зокрема, врегульовано порядок оплати 
вчинюваних нотаріальних дій державними та приватними нотарі-
усами.

Так, згідно зі статтею 31 Закону приватні нотаріуси за вчинення 
нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за 
домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною 
особою. Приватні нотаріуси за вчинення інших дій, покладених 
на них відповідно до закону, справляють плату, розмір якої визна-
чається законодавством   у відповідній сфері. Оплата додаткових 
послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріу-
сами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за 
домовленістю сторін.

В свою чергу за вчинення нотаріальних дій державні нотаріу-
си справляють державне мито у розмірах, встановле них чинним 
законодавством. За надання державними нотаріусами додатко-
вих послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними 
нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється 
окрема плата у  розмірах, що встановлюються Головним управлін-
ням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 
Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та 
Севастополі. Кошти, одержані від надання таких додаткових по-
слуг, спрямовуються до Державного бюджету України (стаття 19 
Закону).

З метою належного виконання вимог зазначеної статті наказом 
Головного управління юстиції у Чернігівській області від 23.02.2011 
№ 107/1 затверджено Тарифи за надання додаткових послуг пра-
вового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними 
діями, а також технічного характеру, які надаються державними 
нотаріусами Чернігівської області.

Ознайомитися з вартістю додаткових послуг правового харак-
теру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а та-
кож технічного характеру, які надаються державними нотаріусами 
Чернігівської області, можливо на офіційному веб-сайті Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області (http://
just.cg.gov.ua/) у рубриці «Нотаріат», підрубриці «Платні послуги, 
не пов’язані з вчиненням нотаріальних дій», а також на інформа-
ційних стендах державних нотаріальних контор та державного но-

таріального архіву Чернігівської області.
Крім того, наказом Головного управління юстиції у Чернігівській 

області від 25.07.2011 № 390/1 затверджено Положення про поря-
док надання державними нотаріусами додаткових послуг правово-
го характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, 
а також послуг технічного характеру, яким врегульовано, зокрема, 
ведення обліку та звітності державних нотаріусів за надання пра-
вової допомоги. Так, звертаємо увагу громадян, що відповідно до 
пункту 3.1 зазначеного Положення оплата за надання правової 
допомоги та послуг технічного характеру справляється у встанов-
леному чинним законодавством порядку тільки за безготівковими 
розрахунками шляхом перерахування коштів на спеціальний реє-
страційний рахунок Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області, відкритий в Головному управлінні Держав-
ної казначейської служби України у Чернігівській області: громадя-
нами - через місцеві відділення ощадного або інших банків за кви-
танціями, юридичними особами - згідно з платіжними дорученнями 
через банки. Після оплати послуг квитанція надається заявником 
нотаріусу, дані якої заносяться до тарифної відомості за одержан-
ня плати за надання додаткових платних послуг.

Одночасно в порядку інформування повідомляємо, що відповід-
но до підпункту 3.29. пункту 3 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинен-
ня нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, у разі заве-
дення спадкової справи та встановлення складу спадкового майна 
нотаріус надає спадкоємцю письмову довідку щодо переліку доку-
ментів, необхідних для оформлення спадщини та видачі свідоцтва 
про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення 
відповідних нотаріальних дій. Така довідка має бути підписана но-
таріусом та скріплена його печаткою.

Враховуючи зазначене, у разі виникнення будь-яких питань чи 
перешкод у вчиненні нотаріальних дій нотаріусами області реко-
мендуємо звертатись до відділу з питань нотаріату Головного те-
риторіального управління юстиції у Чернігівській області, за адре-
сою: місто Чернігів, проспект Миру, 43, каб. 421-423, тел. (0462) 
67-67-52, 67-67-46 або через Громадську приймальню он-лайн, 
що розміщена на офіційному веб-сайті Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області (http://just.cg.gov.ua/).

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

Наталя Труба 

ПРИВАТНІ ВИКОНАВЦІ
З 5 жовтня 2016 року набули чинності Закон України «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судо-
вих рішень і рішень інших органів» та Закон України «Про 
виконавче провадження», які покликані реформувати си-
стему примусового виконання рішень.

Поряд з численними істотними змінами у порядку здійснення 
виконавчого провадження однією із найвагоміших новацій ре-
форми стало запровадження поряд з державними виконавцями 
інституту приватних виконавців, який повинен запрацювати у 
першій половині 2017 року. 

Надається можливість здійснювати примусове виконання рі-
шень також і особам, які будуть займатися цим у рамках інди-
відуальної професійної діяльності, не маючи стосунку до дер-
жавної служби. Таким чином, навантаження на державних ви-
конавців істотно зменшиться, а приватні виконавці будуть самі 
зацікавлені у вчасному і повному виконанні рішень.

В Україні і державні, і приватні виконавці будуть здійснювати 
свою діяльність згідно практично однакових правил примусово-
го виконання рішень. Втім, при цьому за своїм статусом дер-
жавні виконавці та приватні виконавці відрізнятимуться: 1) різ-
ним способом відбору на посаду; 2) різним обсягом компетенції 
(приватні виконавці не зможуть приймати до виконання низку 
видів виконавчих документів); 3) способом оплати винагороди 
та її розміром; 4) діяльність приватних виконавців, крім Мініс-
терства юстиції,  буде контролювати ще і Асоціація приватних 
виконавців.

Загалом, основною метою вказаної реформи є радикальна 
зміна діючої у нашій державі системи примусового  виконання 
рішень на більш оперативну і ефективну, зручну для стягувачів. 

Законами також впроваджуються цифрові технології обробки 
всіх виконавчих проваджень. Мова йде про автоматизовану си-
стему виконавчого провадження, в якій відображатимуться дані 
щодо реєстрації виконавчих документів, документів виконавчого 
провадження, фіксування виконавчих дій, ведення Єдиного реє-
стру боржників тощо.

 Як працюватимуть приватні виконавці?
Фізичні або юридичні особи мають право вільного вибору при-

ватного виконавця з числа тих приватних виконавців, відомо-
сті про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців 
України з урахуванням місця виконання рішення, визначеного 
Законом України «Про виконавче провадження».

Приватний виконавець має право залучати працівників поліції 
з метою належного виконання своїх обов’язків для сприяння у 
вчиненні приватним виконавцем виконавчих дій.

Особа не має права здійснювати діяльність приватного виконав-
ця у разі, якщо до Єдиного реєстру приватних виконавців України 
був внесений запис про зупинення або припинення права на здійс-
нення діяльності приватного виконавця у відношенні нього.

Здійснення діяльності приватного виконавця згідно норм за-
конодавства забороняється без чинного договору страхування 
цивільно-правової відповідальності.

Матеріали виконавчих проваджень та архів приватного ви-
конавця є власністю держави, перебувають у володінні та ко-
ристуванні приватного виконавця у зв’язку із здійсненням ним 
діяльності з примусового виконання рішень.

У зв’язку з цим приватний виконавець зобов’язаний забез-
печити зберігання документів діловодства та архіву протягом 
усього строку здійснення ним діяльності з примусового вико-
нання рішень.

 Звертатися до приватних виконавців можуть як фізичні, 
так і юридичні особи, на користь яких ухвалено судове рішен-
ня. Обов’язковим стає авансування виконавчого провадження. 
Авансовий внесок, який повинен сплатити стягувач, – це 2% від 
тієї суми, що підлягає стягненню. Авансовий внесок відповідно 
сплачується одночасно при пред’явленні до виконання виконав-
чого документа як до приватного виконавця, так і до державно-
го виконавця.

Однак, законом встановлено, що державні органи, інваліди 
війни, інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів 
і недієздатних інвалідів I та II груп, громадяни, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії) звільне-
ні від сплати авансового внеску.

У законі також міститься виключний перелік судових рішень, 
коли авансовий внесок не сплачується, зокрема, рішення суду 
про поновлення на роботі, перерахунок та одержання пенсійних 
виплат та виплат за загальнообо’язковим державним соціаль-
ним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, відшкодування 
шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, 
а також смертю фізичної ососби, стягнення аліментів, відшкоду-
вання шкоди, заподіяної злочином.

Хто контролюватиме приватних виконавців?
Приватні виконавці будуть підзвітні Міністерству юстиції. 

Контролюватимуть їхню роботу також два спеціальні органи: 
Кваліфікаційна комісія приватних виконавців – проводитиме 
відбір бажаючих стати приватним виконавцем, та Дисциплінар-
на комісія приватних виконавців – куруватиме їхню професійну 
діяльність. На початковому етапі Дисциплінарна комісія склада-
тиметься тільки з представників Міністерства юстиції, однак в 
майбутньому до її складу увійдуть представники саморегулю-
ючої організації – Ради приватних виконавців, і представник від 
Ради суддів.

За законом  Мін’юст зупиняє та припиняє право на здійснення 
діяльності приватного виконавця. Оскаржити дії чи бездіяльність 
приватного виконавця також можна буде в судовому порядку.

Законом передбачено створення Єдиного реєстру приватних 
виконавців України, куди будуть внесені дані про усіх приватних 
виконавців, які пройшли відповідний відбір і отримали ліцензію 
на діяльність від Мін’юсту, в тому числі – відомості про офіс та 
страхові зобов’язання приватного виконавця. 

Також туди будуть вноситися усі дані про дисциплінарні стяг-
нення приватних виконавців, про призупинення чи припинення 
діяльності. Єдиний реєстр буде працювати у вільному доступі на 
офіційному сайті Мін’юсту безкоштовно.

Заступник начальника Головного територіального 
управління юстиції з питань державної виконавчої служби 

– начальник Управління державної виконавчої служби 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області
Сергій П’ятниця

Останнім часом громадським та бла-
годійним організаціям, а також всім 
іншим неприбутковим організаціям 
надходять повідомлення з органів Дер-
жавної фіскальної служби про необхід-
ність приведення своїх установчих до-
кументів у відповідність до вимог чин-
ного законодавства. Що з цим робити?

Відповідно до пункту 133.4 Податково-
го кодексу України законодавець встано-
вив вимоги, яким повинні відповідати не-
прибуткові підприємства, установи, орга-
нізації, щоб не бути платниками податків. 

Крім того, на даний час набула чинно-
сті постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку ведення 
Реєстру неприбуткових установ та орга-
нізацій, включення неприбуткових підпри-
ємств, установ та організацій до Реєстру 
та виключення з Реєстру» від 13.07.2016 
№440, згідно якої неприбуткові організа-
ції, які до 1 січня 2017 року не привели 
свої установчі документи у відповідність 
до вимог законодавства, та не надали 
копії таких документів контролюючому 
органу, виключаються після 1 січня 2017 
року з Реєстру неприбуткових установ 
та організацій. Однак Верховною Радою 
України ухвалено в цілому Закон України 
від 21.12.2016 № 1797-VIII «Щодо покра-
щення інвестиційного клімату в Україні», 
який змінив податковий режим для гро-
мадських організацій, зокрема, було вне-
сено наступні істотні зміни. 

По-перше, продовжено до 1 липня 2017 
року граничний строк для приведення 
установчих документів неприбуткових 
організацій у відповідність до вимог По-
даткового кодексу України та подання 
заяви №1-РН зі змінами контролюючим 
органом з Реєстру неприбуткових уста-
нов та організацій. 

По-друге, надано можливість для ново-
створених неприбуткових організацій ви-
знаватися неприбутковими з метою опо-
даткування від дня їх державної реєстра-
ції (якщо впродовж 10 днів неприбуткова 
організація подає заяву 1-РН, у результаті 
чого її вносять до вище зазначеного Ре-
єстру). Тобто доходи, нараховані ново-
створеній організації у період до прийнят-
тя Рішення органу державної фіскальної 
служби з ознакою неприбутковості, також 
не оподатковуватимуться. Також, не по-
трібно подавати декларацію з податку на 
прибуток за час до внесення до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій.

По-третє, уточнюються вимоги щодо 
установчих документів для: організацій 
з розгалуженою структурою у вигляді 
окремих юридичних осіб (для профспі-
лок, політичних партій, місцевих осеред-
ків громадських організацій зі статусом 
юридичної особи: обов’язковим вимогам 
Податкового кодексу України мають від-

повідати установчі документи організацій 
вищого рівня, на підставі яких діють «під-
леглі» організації) та бюджетних установ 
(установчі документи не мають містити 
вимоги щодо заборони розподілу доходів 
(прибутків) та передачі активів у разі при-
пинення).  Дані уточнення не потребують 
внесення нових змін до установчих доку-
ментів неприбуткових організацій.

 Оскільки вище охарактеризовані про-
цедури не для всіх є зрозумілими, слід 
зробити в даній статті акцент на найсут-
тєвіші аспекти, які необхідно враховувати 
громадським формуванням та іншим не-
прибутковим установам, підприємствам , 
щоб залишитися в реєстрі неприбуткових 
організацій.

Перш за все необхідно ретельно про-
аналізувати статут всім неприбутковим 
організаціям та перевірити, чи має він на-
ступні пункти:

– неприбуткова організація утворена та 
зареєстрована в порядку, визначеному 
відповідними профільними законами, на-
приклад: Законом України «Про громад-
ські об’єднання», «Про політичні партії», 
«Про професійні спілки, їх права та гаран-
тії діяльності», «Про благодійну діяльність 
та благодійні організації»;

– отримані доходи (прибутки) або їх ча-
стини забороняється розподіляти серед 
засновників (учасників), членів такої ор-
ганізації, працівників (крім оплати їхньої 
праці, нарахування єдиного соціального 
внеску), членів органів управління та ін-
ших пов’язаних з ними осіб;

– у разі припинення юридичної особи 
(у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) відбува-
ється передача активів одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного 
виду або зарахування до доходу бюдже-
ту. Ця вимога не поширюється на об’єд-
нання та асоціації об’єднань співвласни-
ків багатоквартирних будинків;

– доходи (прибутки) неприбуткової ор-
ганізації використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання та-
кої організації, реалізації мети (цілей, за-
вдань) та напрямів діяльності, визначених 
її установчими документами.

Якщо вищевказані пункти в статуті не-
прибуткової організації відсутні, то необ-
хідно внести відповідні зміни. Для цього 
потрібно провести збори уповноваженого 
органу управління неприбуткової органі-
зації та згідно його рішення внести зміни 
до установчого документа неприбуткових 
організацій. Наступним кроком є подан-
ня необхідних документів, в тому числі і 
установчих документів, до державного 
реєстратора. 

Одночасно повідомляємо, що 
06.10.2016 Верховною Радою України 
прийнято Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо вдосконалення державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно 
та захисту прав власності» (далі – Закон), 
яким, зокрема, внесено зміни до статті 36 
Закону України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань» та 
передбачено, що адміністративний збір 
не справляється за державну реєстрацію 
змін до відомостей про юридичну особу, 
фізичну особу-підприємця та громадське 
формування, що не має статусу юридич-
ної особи, у тому числі змін до установчих 
документів, пов’язаних із приведенням у 
відповідність до законодавства у строк, 
визначений таким законодавством. 

Додатково наголошуємо на необхід-
ності виконання вимог статті 15 Закону 
України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», яка передба-
чає, що рішення уповноваженого органу 
управління юридичної особи та статут, 
що подається для державної реєстрації 
змін до відомостей про юридичну особу, 
що містяться в Єдиному державному ре-
єстрі, викладаються у письмовій формі, 
прошиваються, пронумеровуються та 
підписуються засновниками (учасника-
ми), уповноваженими ними особами або 
головою та секретарем загальних зборів 
(у разі прийняття такого рішення загаль-
ними зборами). Справжність підписів на 
такому рішенні та статуті нотаріально за-
свідчується, крім випадків, передбачених 
законом. Положення щодо нотаріального 
засвідчення справжності підпису не по-
ширюється на державну реєстрацію змін 
до відомостей про громадське об’єднан-
ня.

Строк розгляду документів та про-
ведення реєстраційних дій державним 
реєстратором визначено статтею 26 За-
кону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підпри-
ємців та громадських формувань». Слід 
зазначити, що неприбуткова організація 
зобов’язана в 10-денний строк з момен-
ту виникнення змін чи доповнень до своїх 
установчих документів подати за місцем 
своєї реєстрації до органу ДФС відповід-
ну заяву.

Підсумовуючи, Головне територіальне 
управління юстиції у Чернігівській області 
рекомендує всім представникам непри-
буткових організацій привести свої уста-
новчі документи до норм Податкового 
кодексу України до 01 липня 2017 року.

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 

Олег Трейтяк

Щодо порядку здійснення оплати за вчинення нотаріальних дій
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Важливу роль у забезпеченні законності та 
змагальності правопорядку відіграє Урядо-
вий уповноважений у справах Європейського 
Суду з прав людини, правовий статус якого ви-
значається Положенням про Урядового упов-
новаженого у справах Європейського Суду з 
прав людини, затвердженим постановою Кабі-
нету Міністрів України від 31.05.2006 №784.

Урядовий уповноважений у справах Європей-
ського суду з прав людини є посадовою особою, 
на яку Кабінетом Міністрів України покладено 
повноваження щодо забезпечення представни-
цтва під час розгляду справ про порушення поло-
жень Конвенції про захист прав і основних свобод 
людини 1950 року в Європейській Комісії з прав 
людини та Європейському Суді з прав людини.

Урядового уповноваженого призначає на поса-
ду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України 
за поданням Міністра юстиції. За умовами оплати 
праці, матеріально-побутового та іншого забезпе-
чення Уповноважений прирівнюється до посади 
заступника міністра.

Урядовим уповноваженим призначається осо-
ба, яка не менш як 10 років проживає в Україні, є 
громадянином України, має вищу юридичну осві-
ту, стаж роботи в галузі права не менш як 10 ро-
ків, володіє однією з офіційних мов Ради Європи.

Основними завданнями Урядового уповнова-
женого є:

- забезпечення представництва України в Суді 
під час розгляду справ про порушення нею Кон-
венції, справ за заявами України стосовно пору-
шення Конвенції іншими Договірними Сторонами, 
а також як третьої сторони під час розгляду справ 
за заявами громадян України або юридичних осіб 
- резидентів України проти інших Договірних Сто-
рін;

- координація роботи, пов’язаної з підготовкою 
матеріалів для розгляду справ у Суді та виконан-
ням його рішень, співпраця з цією метою з іншими 
органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування;

- підготовка і внесення на розгляд Суду необ-

хідних матеріалів, участь у слуханні справ, які ним 
розглядаються;

- виявлення причин порушення Конвенції, роз-
роблення пропозицій щодо їх усунення та недопу-
щення порушень у майбутньому;

- організація роботи із створення необхідних 
умов для проведення Судом розслідування у 
справі про порушення Конвенції та вжиття заходів 
відповідно до регламенту Суду;

- подання необхідної інформації уповноваже-
ним особам, які проводять перевірку дотримання 
Конвенції на території України.

На Урядового уповноваженого покладаються 
достатньо важливі завдання, для успішного вико-
нання яких має здійснювати певні функції. Тому з 
метою належного забезпечення представництва 
України в Європейському Суді з прав людини під 
час розгляду справ про порушення Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 
Урядовий уповноважений:

- вивчає факти та обставини справи про пору-
шення Конвенції відповідно до запитів Суду;

- відповідає в установленому порядку на запи-
ти Суду, надає докази, надсилає повідомлення та 
додаткові письмові зауваження, а також іншу ін-
формацію щодо справ про порушення Конвенції;

- надсилає до державних органів запити сто-
совно надання матеріалів і пояснень у справах 
про порушення Конвенції, координує роботу з 
підготовки пропозицій з організаційно-правових, 
процедурних та інших питань, пов’язаних із забез-
печенням представництва України в Суді та вико-
нанням його рішень;

- визначає заходи, необхідні для створення 
умов для проведення Судом розслідування у 
справах про порушення Конвенції;

- визначає порядок вжиття заходів відповідно 
до регламенту Суду;

- виступає доповідачем у справах щодо пору-
шення прав людини під час їх розгляду в Суді;

- вживає на національному рівні заходів для 
запобігання констатації Судом порушення Кон-
венції, на будь-якій стадії розгляду справи Судом 
за власною ініціативою або ініціативою заявника 

проводить переговори про укладення угоди про 
дружнє врегулювання, у разі потреби узгоджує 
на міжвідомчому рівні умови дружнього врегулю-
вання у справах проти України, укладає угоду про 
дружнє врегулювання спору;

- координує виконання рішень Суду, які є тлума-
ченням норм Конвенції та її невід’ємною частиною, 
містять норми права та підлягають застосуванню в 
порядку виконання міжнародних договорів;

- вживає на будь-якій стадії розгляду справи Су-
дом заходів для відновлення прав заявника, вклю-
чаючи звернення до державних органів, установ, 
організацій та органів місцевого самоврядування, 
якщо у справі вбачається порушення Конвенції;

- готує інформацію про хід розгляду у Суді 
справ про порушення Конвенції та про виконання 
його рішень;

- готує і подає Комітету Міністрів Ради Європи 
інформацію та звіти про хід виконання Україною 
рішень Суду;

- проводить аналіз практики Суду та видає ог-
ляди рішень Суду, які містять норми права та за-
стосовуються в порядку, передбаченому підпунк-
том 71 пункту 5 цього Положення;

- подає Мін’юсту пропозиції щодо методики 
проведення експертизи проектів законів та підза-
конних актів, а також актів законодавства на від-
повідність Конвенції та практиці Суду;

- розробляє пропозиції до навчальних програм 
з вивчення Конвенції та практики Суду;

- подає органам державної влади та органам 
місцевого самоврядування пропозиції щодо мож-
ливих шляхів запобігання порушенням прав лю-
дини в Україні;

- вживає необхідних заходів щодо залучення 
представників органів державної влади за пого-
дженням з їх керівниками для забезпечення пред-
ставництва України в Європейському суді з прав 
людини та виконання його рішень;

- виконує за дорученням Міністра юстиції інші 
функції.

Враховуючи викладене, Урядовий уповнова-
жений наділений широкою компетенцією. І це не 
дивно, адже сьогодні Україна знаходиться на шля-

ху інтеграції до європейського співтовариства, що 
вимагає активної співпраці за всіма напрямками 
діяльності Європейського Союзу. У першу чергу, 
це стосується створення умов для надійної охоро-
ни прав та свобод людини і громадянина. Оскіль-
ки з кожним роком кількість осіб, які звертаються 
за захистом до Європейського Суду з прав люди-
ни, постійного зростає, особливої уваги потребує 
належне забезпечення представництва України в 
цій установі Союзу.  

Безумовно Урядовий уповноважений потре-
бує допомоги у справі забезпечення належного 
представництва України в Європейському Суді з 
прав людини, тому його діяльність забезпечує Се-
кретаріат Урядового уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини, який утво-
рюється у складі центрального апарату Міністер-
ства юстиції України з правами департаменту. У 
разі відсутності Урядового уповноваженого його 
обов’язки виконує керівник Секретаріату.

Діяльність Уповноваженої особи на регіональ-
ному рівні забезпечують представники Урядового 
уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини, що працюють у складі Головного 
територіального управління юстиції Міністерства 
юстиції України в Автономній Республіці Крим, 
обласних, Київському та Севастопольському 
міських управліннях юстиції та очолюють регіо-
нальні відділення Секретаріату Урядового упов-
новаженого у справах Європейського суду з прав 
людини.

На території Чернігівської області діяль-
ність Урядового уповноваженого на даний 
час забезпечує безпосередньо начальник Го-
ловного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, 
пр-т Миру, 43. 

Головний спеціаліст з питань забезпечення 
діяльності Урядового уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини 
сектору судової роботи та міжнародного 

співробітництва Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 

Лілія Шетеля

Основні аспекти діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Закінчується другий етап електронного декларування, який тривав з 
1 січня до 1 квітня 2017 року. Слід відмітити, що процес подання елек-
тронних декларацій був складним, викликав безліч  запитань, як тех-
нічного характеру так й щодо того, які дані необхідно вносити до елек-
тронної декларації. Крім того,  у зв’язку з суттєвим збільшенням кола 
суб’єктів декларування, а відповідно збільшенням навантаження на 
Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконан-
ня функцій держави або місцевого самоврядування, на другому етапі 
декларування часто виникали збої в роботі Реєстру, він працював неко-
ректно, а періодами взагалі не працював.  Але ось, нарешті, електронну 
декларацію подано й суб’єкт декларування з’ясовує, що ним допущено 
помилку в декларації і виникає питання: «Як внести виправлення до 
вже поданої декларації?».

Частиною четвертою статті 45 Закону України «Про запобігання ко-
рупції» передбачено право суб’єкта декларування подати, за власною 
ініціативою, виправлену версію своєї декларації упродовж семи кален-
дарних днів після дня подання відповідної декларації. Для цього немає 
необхідності звертатися до Національного агентства. Слід натиснути 
на кнопку «Подати виправлену декларацію», яка є видимою упродовж 
зазначеного строку у персональному електронному кабінеті суб’єкта 
декларування біля відповідної декларації. При цьому суб’єкт деклару-
вання має право подати виправлену декларацію упродовж цього тер-
міну лише один раз. 

Якщо після закінчення 7-денного строку або якщо виправлена де-
кларація вже була подана упродовж зазначеного строку суб’єкт де-
кларування виявить неповні чи неправильні відомості в поданій ним 
декларації (або у виправленій декларації), він повинен повідомити про 
це Національне агентство через персональний електронний кабінет та 
подати виправлену декларацію згідно з рішенням уповноваженої осо-
би Національного агентства. При цьому уповноважена особа визначає 
строк, який надається для подання такої виправленої декларації. 

Також, необхідно звернути увагу, що крім подання електронної де-
кларації, Законом України «Про запобігання корупції», а саме статтею 
52 передбачено додаткові заходи фінансового контролю.

Так, у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї 
валютного рахунку в установі банку-нерезидента, відповідний суб’єкт 
декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити 
про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазна-
ченням номера рахунку і місцезнаходження банку-нерезидента.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 
10 червня 2016 року № 3 затверджено Форму повідомлення про суттєві 
зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а 
саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 
50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, вста-
новлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиден-
ний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’яза-
ний письмово повідомити про це Національне агентство.

Якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, але була 
сплачена частинами, то повідомлення про суттєві зміни в майновому 
стані подається після переходу права власності на таке майно. Про до-
хід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не пові-
домляється.

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декла-
рування подається ним особисто шляхом заповнення відповідної елек-
тронної форми на веб-сайті НАЗК через власний персональний елек-
тронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування.

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна пода-
ється окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єк-
та декларування. Інформація про отримання доходу або придбання 
майна членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.

Інформація, включена в повідомлення про суттєві зміни у майновому 
стані суб’єкта декларування, повинна бути також відображена в декла-
рації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцево-
го самоврядування, яку такий суб’єкт декларування подає відповідно до 
Закону України «Про запобігання корупції».

Наприкінці слід нагадати про відповідальність, яка передбачена за 
порушення вимог фінансового контролю.

Так,  несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування згідно статті 172-6 Кодексу України про адміністративні право-
порушення тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу від п’ят-
десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Умисне 
неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування згідно 
статті 366-1 Кримінального кодексу України карається штрафом від 
двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до 
двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років.

Зазначення в декларації завідомо недостовірних відомостей може 
тягнути за собою дисциплінарну, адміністративну або кримінальну від-
повідальність. Адміністративна відповідальність передбачена статтею 
172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за подання 
завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або ін-
шого об’єкта декларування, що має вартість, якщо такі відомості відріз-
няються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб. 

Статтею 366-1 Кримінального кодексу України передбачено кримі-
нальну відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей 
у декларації. При цьому відповідальність за цією статтею за подання 
суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у деклара-
ції стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, 
настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на 
суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

У разі подання завідомо недостовірних відомостей стосовно майна 
або іншого об’єкта декларування, що має вартість, якщо такі відомості 
відрізняються від достовірних на суму менше 100 прожиткових мініму-
мів для працездатних осіб, до суб’єкта декларування може бути засто-
совано дисциплінарну відповідальність. 

Необхідно звернути увагу, що адміністративна та кримінальна від-
повідальність передбачені виключно за подання «завідомо недостовір-
них» відомостей. Тобто відповідне діяння має бути вчинено суб’єктом 
декларування з прямим умислом. 

Якщо недостовірні відомості, які були зазначені в декларації, були на-
дані суб’єкту декларування членом його сім’ї, то відповідальність може 
настати лише в тому випадку, коли суб’єкт декларування усвідомлював 
недостовірність таких відомостей, але попри це свідомо зазначив їх у 
декларації.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття ва-
лютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни 
у майновому стані - тягне за собою адміністративну відповідальність у 
вигляді накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

Сподіваємося, що дана стаття допоможе суб’єктам декларування 
своєчасно та без порушень виконати вимоги законодавства щодо по-
дання електронних декларацій та інших заходів фінансового контролю.

Головний спеціаліст сектору з питань запобігання і виявлення 
корупції Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області 
Юлія Бурзак

Внесення змін до електронної декларації та додаткові 
заходи фінансового контролю

Отримання доступу до документів 
та інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно
Сьогодні у громадян та юридичних осіб постійно ви-

никає необхідність отримання інформації про їх право 
власності на нерухоме майно, в тому числі незалежно 
від факту проведення реєстрації таких прав в Держав-
ному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Наразі порядок отримання такої інформації врегульо-
вано Законом України «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також 
Порядком надання інформації з Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно та Порядком доступу до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Слід одразу зазначити, що шляхи отримання інфор-
мації для фізичних та юридичних осіб відрізняються від 
шляхів отримання такої інформації державними, право-
охоронними чи органами місцевого самоврядування.

Так, фізичні та юридичні особи можуть отримати ін-
формацію стосовно об’єкта нерухомості чи суб’єкта 
речового права з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно в електронній формі на офіційному 
веб-сайті Міністерства юстиції України, або в паперовій 
формі, яка надається будь-якими суб’єктами державної 
реєстрації, фронт-офісами або нотаріусами.

Плата за отримання інформації встановлюється в за-
лежності від розміру прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб і на даний час становить 20 грн. – для інфор-
мації в електронному вигляді, та 40 грн. – для інформації 
в паперовій формі. Але в будь-якому випадку отримана 
інформація має однакову юридичну силу і лише невне-
сення плати або внесення її не в повному обсязі є підста-
вою для відмови в наданні інформації.

В цей же час, органи державної влади та місцевого 
самоврядування, суди, поліція, прокуратура, Служба 
безпеки України, НАБУ та НАЗК, приватні виконавці, 
адвокати та нотаріуси отримують інформацію шляхом 
безпосереднього доступу до Державного реєстру прав.

Для отримання цього доступу їм необхідно укласти від-
повідний договір з технічним адміністратором Державно-
го реєстру речових прав, яким на сьогодні є Державне 
підприємство «Національні інформаційні системи».

Слід звернути увагу на те, що при отриманні інфор-
мації в паперовому вигляді вона, відповідно до чинного 
законодавства, буде надрукована на аркушах паперу 
форматом А4 без використання спеціальних бланків, а 
також без проставлення підпису та печатки.

Що стосується отримання доступу до документів у 
сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно, то витребування чи вилучення реєстраційних 
справ або документів із них здійснюється виключно за 
рішенням суду.

Вилучені з реєстраційної справи документи надси-
лаються поштовим відправленням до суду або переда-
ються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх 
одержання.

Після проведення відповідних процесуальних дій до-
кументи, вилучені з реєстраційної справи, підлягають 
негайному поверненню суб’єкту державної реєстрації, 
який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи.

Заступник начальника відділу розгляду звернень 
та забезпечення діяльності комісії з питань 

розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Головного територіального управління

юстиції у Чернігівській області 
Дмитро  Онищенко
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ПЕРЕДПЛАТА НА ОФІЦІЙНЕ 
ВИДАННЯ МІНІСТЕРСТВА 

ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ТРИВАЄ
При Міністерстві юстиції України з метою інформа-

ційно-правового забезпечення Мін’юсту та органів юс-
тиції, реалізації продуктів, товарів і послуг юридичним 
та фізичним особам створене Державне підприємство 
«Українська правова інформація». Предметом діяльності 
підприємства є видання та розповсюдження періодичних 
видань таких, як «Офіційний вісник України», «Бюлетень 
Міністерства юстиції України», випуск довідкової, норма-
тивно-технічної, інформаційної продукції, надання інфор-
маційних та консультаційних послуг, створення сучасних 
інформаційних технологій і програмних засобів у галузі 
правової інформації, формування і ведення баз даних у 
галузі правової інформації тощо.

Починаючи з 1997 року, згідно з Указом Президента 
України N 1207 від 13 грудня 1996 року виходить друком 
«Офіційний вісник України» - найповніше офіційне видання, 
в якому публікуються державною мовою повні тексти нор-
мативно-правових актів, включених до Єдиного державного 
реєстру нормативно-правових актів, а саме: закони України, 
постанови Верховної Ради України, акти Конституційного 
Суду України, постанови та розпорядження Кабінету Міні-
стрів України, нормативно-правові акти Національного бан-
ку України, нормативно-правові акти міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, міжнародні договори 
України, що набрали чинності, європейські конвенції, рішен-
ня Європейського суду з прав людини тощо.

Починаючи з 1998 року, для зручності користування 
«Офіційний вісник України», крім журнальної версії, випус-
кається також в електронному варіанті на дисках.

З січня 2007 року, з метою оперативнішого оприлюднен-
ня нормативних актів, інформаційний бюлетень «Офіційний 
вісник України» виходить двічі на тиждень. 

Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській 
області нагадує, що передплата на бюлетень «Офіційний 
вісник України» на 2017 рік триває. 

Передплату бюлетеня можна оформити у всіх поштових 
відділеннях за передплатними індексами:

40433 - «Офіційний вісник України» (журнальна фор-
ма), вартість передплати на 1 місяць – 445,58 грн. 

48345 - «Офіційний вісник України» (на CD), вартість 
передплати на 1 місяць – 215,54 грн.

З питань передплати, придбання або друку окремих но-
мерів «Офіційного вісника України» та замовлення додатко-
вого накладу журналу чи окремих законодавчих актів можна 
звертатись до відділу збуту ДП «Українська правова інфор-
мація» (01601, м. Київ, пров. Рильський, 8-а): (44) 278-0074, 
(044) 353-5702.

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

Погодження   документів
Створення документів в управлінській діяльності 

передбачає визначений нормативними актами про-
цес – від підготовки проекту документа, визначен-
ня доцільності його створення, обґрунтованості та 
відповідності законодавству, до підписання. Вико-
навець при підготовці документа визначає необхід-
ність його погодження (візування).

Розрізняють два види погодженння проекту доку-
мента: внутрішнє погодження та зовнішнє погодження. 

Внутрішнє погодження проводиться в установі, яка 
готує документ. Виконавець, відповідальний за підго-
товку документа, виходячи з його змісту визначає осіб, 
яким необхідно взяти участь у підготовці документа та 
його погодити. Це може включати безпосередньо керів-
ника структурного підрозділу за напрямком діяльності 
чи працівників інших структурних підрозділів установи. 

Внутрішнє погодження документа оформлюється 
шляхом візування. Віза включає: особистий підпис, іні-
ціали і прізвище особи, яка візує документ, дату візу-
вання із зазначенням у випадку необхідності займаної 
посади.

Віза може проставлятися як на лицьовому, так і на 
зворотному боці останнього аркуша проекту докумен-
та, якщо місця на лицьовому боці останнього аркуша 
документа недостатньо. Візи проставляються на тих 
примірниках документів, які долучаються до справи 
установи.

Про наявність зауважень чи пропозицій до проекту 
документа проставляється відмітка. Зауваження і про-
позиції викладаються на окремому аркуші і додаються 
до проекту документа. Якщо під час візування з’ясуєть-

ся, що у підготовлений до підписання документ необхід-
но внести зміни чи доповнення, він потребує повторного 
візування.

Відповідальність за підготовку документа несуть всі 
особи, що завізували проект документа.

Зовнішнє погодження оформляється шляхом про-
ставлення на них грифа погодження, який включає в 
себе слово «ПОГОДЖЕНО», найменування посади осо-
би та установи, з якою погоджується проект документа, 
особистий підпис, ініціали, прізвище і дату або назву до-
кумента, що підтверджує погодження, його дату і номер 
(індекс). Гриф погодження ставиться нижче підпису на 
лицьовому боці останнього аркуша проекту документа.

У разі коли зміст документа стосується більше ніж 
трьох установ, складається «Аркуш погодження», про 
що проставляється відмітка у документі на місці грифа 
погодження. До складових аркуша погодження включа-
ється дата, підпис, прізвище та ініціали посадової особи 
з найменуванням посади.

Підпис посадової особи скріплюється гербовою пе-
чаткою відповідної установи.

Зовнішнє погодження у разі потреби, визначеної 
законодавством, здійснюється в такій послідовності: з 
установами однакового рівня та іншими установами; з 
громадськими організаціями, з органами, які здійсню-
ють державний контроль в певній сфері, з установами 
вищого рівня.

Відділ організаційної роботи, документування 
та контролю Головного територіального

управління юстиції у Чернігівській області

Деякі питання правової освіти населення обговорили 
на засіданні обласної МКМР

23 березня 2017 року члени та учасники обласної 
міжвідомчої координаційно-методичної ради з пра-
вової освіти населення зібрались в Будинку засідань 
Чернігівської обласної ради, де обговорили актуальні 
питання правової освіти населення.

Розпочав засідання заступник голови Чернігівської 
обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради, 
начальник Головного територіального управління юсти-
ції у Чернігівської області Олег Трейтяк такими словами: 
«В черговий раз ми зустрічаємось на засіданні обласної 
міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової 
освіти населення, адже актуальною проблемою сьогоден-
ня в умовах становлення України як суверенної, демокра-
тичної, правової держави, реформування основних засад 
громадянського суспільства є необхідність постійного 
підвищення рівня правової культури, задоволення потреб 
громадян в одержанні знань про право, забезпечення до-
ступу громадян до джерел правової інформації».

«Ми маємо працювати на результат і задля добробу-
ту наших громадян. 2016 рік став роком радикальних змін 
і реформувань органів юстиції області, але ми впевнено 
пройшли цей шлях і продовжуємо впроваджувати новації 
Міністерства юстиції», - зазначив він.

Начальник Управління нормативно-правових актів, 
правової роботи та правової освіти Людмила Кузьміна до-
повіла про стан виконання Програми правової освіти насе-
лення Чернігівської області в 2016 році, розповіла про си-
стему надання безоплатної правової допомоги, види пра-
вових послуг, які включає безоплатна первинна правова 
допомога, суб'єктів надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги та ін. За її словами, працівниками управління 
юстиції ведеться активна інформаційно-роз’яснювальна 
робота серед населення, просвітницькі та виховні заходи 
викликають неабиякий інтерес серед учнів та студентів на-
вчальних закладів, організовуються виїзди консультатив-
них пунктів до віддалених районів нашої області, під час 
роботи яких надається кваліфікована юридична допомога.

Світлана Джола, головний спеціаліст відділу система-
тизації законодавства, правової роботи та правової осві-
ти, розповіла про взаємодію з органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями гро-
мадян, навчальними закладами, закладами культури, а 
також засобів масової інформації нашого міста з напрямку 
правової освіти.

Актуальним питанням, що обговорили присутні на 
засіданні Ради, стало висвітлення в засобах масової ін-
формації матеріалів щодо протидії негативному впливу 
інформаційної пропаганди іноземних та вітчизняних ЗМІ 
та об’єднання українського суспільства навколо ідей 
української державності. Світлана Джола і запрошений 
на засідання редактор головної редакції радіопрограм 
філії НТКУ "Чернігівська регіональна дирекція" Ігор Юр-
хименко висловили власне бачення шляхів консолідації, 
подолання регресивних тенденцій в інформаційному полі, 
об’єднання ресурсів ЗМІ для забезпечення єдності су-
спільства.

Наприкінці члени ради заслухали рекомендації за ре-
зультатами проведеного засідання.

Допомога для військових
23 березня 2017 року відділом примусово-

го виконання рішень Управління державної 
виконавчої служби Головного територіально-
го управління юстиції у Чернігівській облас-
ті безоплатно передано сім автомобілів для 
потреб військовослужбовців двох військо-
вих частин Збройних Сил України, що беруть 
участь у військових діях у зоні проведення 
АТО.

Передачу транспортних засобів проведено у 
відповідності до Порядку розпорядження майном, 
конфіскованим за рішенням суду і переданим ор-
ганам державної виконавчої служби, затвердже-
ного постановою Кабінету міністрів України від 11 
липня 2002 року №985.


