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КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ
Чи можете Ви роз’яснити, які документи мають бути в мене як у власника земельного паю сільськогосподарського 

призначення, і кому я маю право передавати свою землю в оренду? Зараннє дуже дякую за відповідь.
Микола Стеценко

Особливості погашення заборгованості 
із виплати заробітної плати 

у разі банкрутства підприємства
Конституція України гарантує кожному громадянину 

право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. 
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захи
щається законом.

На жаль, трапляються випадки коли в результаті нее-
фективної господарської діяльності підприємство не в змозі 
своєчасно та в повному обсязі виплати заробітну плату своїм 
працівникам, внаслідок чого утворюється відповідна заборго-
ваність. А неможливість підприємства розрахуватися ще й з 
іншими кредиторами нерідко має наслідком порушення щодо 
нього провадження у справі про банкрутство.

З моменту порушення господарським судом провадження у 
справі про банкрутство погашення кредиторських вимог борж-
ника, в тому числі й вимог щодо виплати заборгованості із за-
робітної плати здійснюється в порядку передбаченому Законом 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» (далі - Закон).

За загальним правилом конкурсні кредитори (конкурсні 
кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли 
до порушення провадження у справі про банкрутство і виконан-
ня яких не забезпечено заставою майна боржника) за вимога-
ми, які виникли до дня порушення провадження у справі про 
банкрутство, протягом тридцяти днів від дня офіційного опри-
люднення оголошення про порушення провадження у справі 
про банкрутство зобов’язані подати до господарського суду 
письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, 
що їх підтверджують.

Копії зазначених заяв та доданих до них документів креди-
тори надсилають боржнику та розпоряднику майном. 

Однак, що стосується кредиторів за вимогами щодо випла-
ти заробітної плати, Закон передбачає для них певне привіле-
йоване становище, яке виражається у їх праві звернутися до 
суду з письмовими заявами до боржника, а не в обов’язку, як 
для інших конкурсних кредиторів.

Не звернення кредиторів за вимогами щодо виплати заро-
бітної плати з заявами до суду не має наслідком невизнання 
їхніх вимог, оскільки розпорядник майна зобов’язаний окремо 
внести до реєстру відомості про вимоги щодо виплати заробіт-
ної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимо-
ги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю 
громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними 
обліку боржника.

Особи, які протягом тридцяти днів від дня офіційного оп-
рилюднення оголошення про порушення провадження у спра-
ві про банкрутство не звернулися до господарського суду з 
письмовими заявами з вимогами до боржника, або звернулися 
після закінчення строку, встановленого для їх подання не є кон-
курсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу 
в ліквідаційній процедурі.

Відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів 
щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, алімен-
тів, а також на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної 
життю та здоров’ю громадян, сплати страхових внесків на загаль-
нообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

У разі задоволення господарським судом вимоги щодо за-
боргованості із заробітної плати розпорядник майна зобов’яза-
ний окремо внести її до реєстру вимог кредиторів. 

Всі вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати 
перед працюючими та звільненими працівниками банкрута за-
довольняються виключно у першу чергу.

Усвідомлюючи, що сама наявність процедури банкрутства 
щодо певного суб’єкта свідчить про його неспроможність ви-
конати всі свої зобов’язання перед усіма своїми кредиторами, 
вважаємо, що це забезпечує підвищення відсотку погашення 
найбільш соціально важливого виду заборгованості - заборго-
ваності по заробітній платі на підприємствах – банкрутах.

Першочергове задоволення вимог кредиторів щодо випла-
ти заборгованості із заробітної плати перед працюючими та 
звільненими працівниками банкрута здійснюється за кошти, 
одержані від продажу майна банкрута.

У разі ж недостатності коштів, одержаних від продажу май-
на банкрута, для повного задоволення всіх вимог із заробітної 
плати, вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що на-
лежить виплатити кожному працівникові.

У Чернігівській області питання погашення заборгованості 
по заробітній платі перед працівниками підприємств – банкрутів 
знаходиться на постійному контролі Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області до його фактичного 
вирішення.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області  

Олег Трейтяк                                      

Перед тим, як підписувати договір оренди, Ви маєте пере-
конатися, чи є у Вас документи, які підтверджують право влас-
ності на земельну діяльну. Без таких документів, Ви не зможе-
те передати землю в оренду.

Які документи посвідчують право власності на землю?
Документи, які посвідчують право власності на земельні 

ділянки, можна розділити на 2 групи. 
Перша. Видані власникам до 1 січня 2013 р.:  державний 

акт на право приватної власності на землю; державний акт на 
право власності на землю, або ж державний акт на право влас-
ності на земельну ділянку.

Друга. Ділянки, які оформлювалися після 1 січня 2013 р.: 
свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реє-
страцію права власності.

При зміні власника право власності на земельну ділянку 
без зміни її меж та цільового призначення також посвідчується 
договором купівлі-продажу або свідоцтвом про право на спад-
щину.

Право постійного користування земельною ділянкою по-
свідчується державним актом на право постійного користуван-
ня земельною ділянкою.

Хто може орендувати Вашу ділянку?
Другим  важливим  питанням договірних відносин є вибір 

орендаря.
Відповідно до чинного законодавства орендарями земель-

них ділянок можуть бути:

- районні, обласні, Київ-
ська і Севастопольська міські 
державні адміністрації, Рада 
міністрів Автономної Респу-
бліки Крим  та Кабінет Міні-
стрів України в межах повно-
важень, визначених законом;

- сільські, селищні, міські, 
районні та обласні ради, Вер-
ховна Рада Автономної Рес-
публіки Криму в межах повно-
важень, визначених законом;

- громадяни і юридичні 
особи України, іноземці та 
особи без громадянства, іно-
земні юридичні особи, міжна-
родні об’єднання та організації, а також іноземні держави.

Між власником та орендарем має бути укладений письмо-
вий договір оренди землі сільськогосподарського призначення. 
Цей документ обов’язково підлягає державній реєстрації. 

Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію 
щодо передачі землі у оренду?

Звернутися можна до спеціалістів Управління державної 
реєстрації Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області, зателефонувавши за номером (0462) 
65-15-28 або громадської приймальні  з надання безоплатної 
первинної правової допомоги за телефоном (0462) 65-15-24.

Робочий візит заступника Міністра юстиції 
Сергія Шкляра до Чернігова

17 серпня у Чернігові з робочим візитом пере
бував заступник Міністра юстиції з питань вико
навчої служби Сергій Шкляр.

Ранок для посадовця розпочався за прес-сні-
данком з представниками медіа-спільноти, під час 
якого говорили про такі актуальні теми: становлен-
ня інституту приватного виконання в Україні, анти-
рейдерський закон, що дозволяє власникам майна 
бути впевненими у майбутньому своєї нерухомості 
та бізнесу, про старт просвітницького проекту Мініс-
терства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». Медійни-
ки відзначили чіткий і доступний стиль спілкування 
Сергія Шкляра, адже це має неабияке значення для 
розуміння теми розмови.

На зустрічі в Чернігівській обласній державній ад-
міністрації з представниками місцевої влади, аграр-
них асоціацій та агропідприємств Чернігівщини обго-
ворили проблемні питання захисту права власності 
та реалізації положень «антирейдерського» закону.

«В антирейдерському законодавстві є достатня 
кількість запобіжників. Зокрема, при Мін’юсті діє ко-

місія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яка уповноважена відміняти неправомірні рішення реєстраторів»,- 
сказав Сергій Шкляр.

«Ми маємо разом з правоохоронцями та представниками влади на місцях швидко реагувати на конфліктні ситуації, які вини-
кають навколо земель сільськогосподарського призначення, і зробити все можливе, щоб охочі привласнити чуже майно понесли 
відповідальність», - додав він.

В свою чергу начальник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк зауважив, що 
перші виїзди мобільних консультативних пунктів показали свою ефективність: «Запитань у селян багато, ми готові на всі відпові-
дати і консультувати».

Під час перебування на території Державного на-
уково-випробувального центру Збройних Сил Укра-
їни для потреб військової частини 2995 безоплатно 
передано автомобіль, конфіскований за рішенням 
суду.

Надалі Сергій Шкляр разом з в.о. директора Ко-
ординаційного центру з надання безоплатної пра-
вової допомоги Олексієм Бонюком та керівництвом 
Головного територіального управління юстиції у Чер-
нігівській області зустрілись з військовослужбовцями 
цього центру. Військові мали багато практичних за-
питань до представників влади, адже більшість з них 
є вимушеними переселенцями з Криму і їх проблеми 
дійсно потребують негайного вирішення.

За підсумками робочого візиту була проведена 
прес-конференція. Журналісти цікавились анонсу-
ванням проекту «Я МАЮ ПРАВО!», діяльністю облас-
ного штабу протидії аграрному рейдерству.
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Особливості державної реєстрації об’єктів нерухомого майна, 
що побудовані до 05 червня 1992 року

Виконавчий напис нотаріуса 
як спосіб захисту цивільних 

прав стягувача за кредитними 
договорами

В Україні, як і в інших країнах, створена система державних і недержавних ор
ганів, що здійснюють захист законних прав і інтересів суб’єктів господарювання, в 
тому числі способом розв’язання суперечок, які виникають між учасниками відносин 
у сфері господарювання. До органів, що здійснюють захист, відносять і нотаріусів, 
оскільки статтею 18 Цивільного кодексу України передбачено, що нотаріус здійснює 
захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі 
у випадках і в порядку, встановлених законом. Виконавчим написом слід вважати 
розпо рядження нотаріуса про примусове стягнення з боржника на користь креди
тора грошових сум або передачу чи повернення майна кредитору, здійснене на до
кументах, що підтверджують зобов’язання боржни ка. Порядок вчинення виконавчих 
написів регулюється нормами глави 14 Закону України «Про нотаріат» та глави 16 
розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 (далі – Порядок 
№ 296/5).

За змістом статті 88 Закону України «Про нотаріат» для вчинення виконавчих написів 
необхідна наявність двох обов’язкових умов, а саме: подані  документи підтверджують без-
спірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем за умови, 
що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підпри-
ємствами, установами та організаціями - не більше одного року.

Згідно підпункту 3.2. пункту 3 глави 16 розділу ІІ Порядку № 296/5 безспірність заборго-
ваності підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення 
заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріу-
сів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 
(далі – Перелік № 1172). Так, пунктом 2 розділу ІІ Переліку № 1172 передбачено, що для 
вчинення виконавчого напису на кредитних договорах, за якими боржниками допущено 
прострочення платежів за зобов’язаннями, нотаріусу подаються оригінал кредитного до-
говору та засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми забор-
гованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Спори щодо визначення моменту виникнення права вимоги стягувача за кредитним до-
говором та вчинення виконавчого напису після пропущення встановленого законом трьо-
хрічного строку досить часто стають предметом розгляду справ у судах всіх інстанцій. Слід 
зазначити, що в постанові Верховного суду України від 20 травня 2015 року по справі № 
6-158цс15 була сформована правова позиція, згідно якої нотаріус при вчиненні виконав-
чого напису не перевіряє безспірність заборгованості, не встановлює права та обов’язки 
учасників правовідносин, а лише перевіряє наявність документів з урахуванням положень 
Переліку № 1172, за яким стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку.

Оскільки вчинення виконавчого напису нотаріусом є одним з видів позасудового за-
хисту прав кредитора, а безпосередньо виконавчий напис нотаріуса є виконавчим доку-
ментом відповідно до пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про виконавче прова-
дження», кредитор після вчинення нотаріусом виконавчого напису має право звернутися до 
органів державної виконавчої служби або до приватного виконавця з метою примусового 
стягнення заборгованості за кредитом.

 Головний спеціаліст відділу з питань нотаріату Головного 
територіального управління юстиції

у Чернігівській області 
Олег Юрченко

Договори відчуження 
нерухомого майна          

Кожна людина рано чи пізно стика
ється з відчуженням різних речей і пред
метів. У цій статті мова піде про порядок 
відчуження нерухомого майна, а саме про 
його правове регулювання. Під поняттям 
«відчуження» ми маємо на увазі продаж, 
а також дарування та міну. Той, хто хоча 
б один раз стикався з відчуженням житла,  
знає, наскільки клопітно продати, подару
вати або обміняти нерухомість. 

На сьогодні найпоширенішими договора-
ми відчуження нерухомого майна є договір 
купівлі-продажу та дарування. Для більшого 
розуміння суті вищевказаних договорів хоті-
лося б спочатку дати їх визначення. 

Так, за договором дарування одна сто-
рона (дарувальник) передає або зобов’язу-
ється передати в майбутньому другій стороні 
(обдаровуваному) безоплатно майно (дару-
нок) у власність. Договір дарування є безо-
платним і дарувальник відповідно не може вимагати від обдаровуваного вчиняти будь-які дії на свою 
користь.

Договір купівлі-продажу. За договором купівлі-продажу продавець передає або зобов›язується 
передати майно у власність покупцеві, а покупець приймає або зобов›язується прийняти майно і 
сплатити за нього певну грошову суму.

Характерною ознакою цих договорів є те, що всі вони тягнуть за собою перехід права власності.
Ці договори укладаються у письмовій формі та підлягають обов’язковому нотаріальному посвід-

ченню. За загальним правилом, право власності на майно, що отримане за договором, який підлягає 
державній реєстрації, виникає з моменту такої реєстрації. 

Посвідчення договорів відчуження нерухомого майна можливе лише за умови подання докумен-
тів, що підтверджує право власності на це майно.

При вчиненні нотаріальної дії з відчуження майна, що є спільною власністю подружжя, необхідна 
згода іншого з подружжя. Така згода укладається у письмовій формі, справжність підпису на якій має 
бути нотаріально засвідчено. Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на 
майно, набуте за час шлюбу.

Також потрібно зазначити про істотні умови договору відчуження нерухомого майна. Це ті умови, 
які прописані у законодавстві, притаманні певному виду договору, та умови на зазначенні яких напо-
лягає одна із сторін. При недотриманні умов після укладення договір не набуває законної юридичної 
силита може бути визнаний у судовому порядку недійсним.

Короткий екскурс для того, щоб мати уявлення про те, наскільки змінилася процедура відчужен-
ня.  

Раніше для укладання договорів необхідно було замовити в Бюро технічної інвентаризації Витяг 
з державного реєстру прав власності на нерухоме майно, попередньо пройшовши технічну інвента-
ризацію. Наступним етапом був процес реєстрації права власності на квартиру на підставі правов-
становлюючого документа (договір купівлі-продажу, дарування або міни). Тобто, після оформлення 
договору покупець знову змушений був звертатися до Бюро технічної інвентаризації. Потрібно було 
товпитися у величезних чергах, щоб зареєструвати право власності. Починаючи з 01 січня 2013 року  
все кардинально змінилося в кращу сторону. Враховуючи нововведення, даний етап знайшов най-
більш вагомі зміни.  Реєстрацію права власності  проводить нотаріус при вчиненні нотаріальної дії,  
яка супроводжуються переходом права власності.

Завідувач Першої чернігівської                                                                
державної нотаріальної контори 

Олена Чуприненко

Передусім необхідно зазначити, що речові 
права на об’єкти нерухомого майна з 2013 року 
підлягають державній реєстрації в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – 
Державний реєстр прав).

На сьогодні досить актуальним для власників 
нерухомості є вирішення питання оформлення пра-
ва власності на будівлі та споруди, особливо коли це 
ускладнюється відсутністю правовстановлюючих до-
кументів на нерухоме майно.

З метою спрощення процедури державної ре-
єстрації права власності на об’єкти (індивідуальні 
(садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, гос-
подарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови 
до них), що були закінчені будівництвом до 5 серпня 
1992 року, до законодавства в сфері реєстрації неру-
хомості було внесено зміни, які передбачають декілька альтер-
нативних механізмів набуття права власності на вказані об’єкти 
за спрощеною процедурою. 

Для державної реєстрації права власності на індивідуальні 
(садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські 
(присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені 
будівництвом до 5 серпня 1992 року, заявник подає держав-
ному реєстратору або нотаріусу наступні документи: технічний 
паспорт на об’єкт нерухомого майна та документ, що підтвер-
джує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси. При цьо-
му документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого 
майна адреси, не вимагається у разі, коли право власності на 
земельну ділянку, на якій розташований такий об’єкт, вже заре-
єстроване в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в 
поданій заяві обов’язково зазначає відомості про кадастровий 
номер відповідної земельної ділянки.

У свою чергу, для державної реєстрації вищевказаних буді-
вель, що розташовані на території адміністративно-територіаль-
них одиниць, де вівся погосподарський облік, існує інший «аль-
тернативний» порядок  державної реєстрації. Так, для держав-
ної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові 
будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будів-
лі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 
серпня 1992 року та розташовані на території сільських, селищ-
них, міських рад, якими відповідно до законодавства здійсню-
валося ведення погосподарського обліку, можуть бути подані: 

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділян-
ку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна. 

Таким документом може бути документ, підтверджуючий 
право власності або право користування земельною ділянкою, 
рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ді-
лянки в користування або власність або відомості про передачу 

(надання) земельної ділянки в користування або влас-
ність з погосподарської книги; 

2) виписка з погосподарської книги, надана виконав-
чим органом сільської ради (якщо такий орган не ство-
рений, – сільським головою), селищної, міської ради або 
відповідною архівною установою.

Проведення технічної інвентаризації щодо зазначених 
об’єктів нерухомого майна та, відповідно, подання техніч-
ного паспорта на об’єкт нерухомості, в цьому випадку є 
необов’язковим.

Проте, за бажанням заявника у разі зміни технічних 
характеристик об’єкта нерухомості для державної реє-
страції права власності на такий об’єкт може бути пода-
но технічний паспорт, що містить актуальні відомості про 
технічні характеристики об’єкта, незалежно від наявності 
таких відомостей в документах, що подаються для відпо-
відної реєстрації. У разі коли зміни технічних характерис-

тик об’єкта відбулися у зв’язку з проведенням будівельних робіт, 
що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу 
на їх проведення, також подається документ, що відповідно до 
вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закін-
ченого будівництвом об’єкта.

У такому випадку державний реєстратор під час проведення 
державної реєстрації вносить до Державного реєстру прав відо-
мості про об’єкт нерухомості відповідно до технічного паспорта 
та документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує 
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

Заступник начальника головного територіального 
управління юстиції з питань державної реєстрації – 

начальник Управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції

у Чернігівській області
В’ячеслав Хардіков
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Де можна подивитись, чи виконується рішення суду не 
здійснюючи візит до виконавця?

Порядок державної реєстрації 
структурних утворень 

політичних партій в Україні
В умовах розбудови демократичного, правового суспільства в Україні 

зростає роль політичних партій, що покликані представляти  та захищати 
інтереси та права різних соціальних верств населення через їх залучення 
в діяльність органів державної влади, сприяти формуванню і вираженню 
політичної волі громадян, впливати на суспільну думку. Право громадян на 
свободу об’єднання у політичні партії для здійснення і захисту своїх прав 
і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних 
та інших інтересів визначається і гарантується Конституцією України та 
Законом України «Про політичні партії в Україні». 

Порядок реєстрації 
політичних партій та їх 
структурних утворень 
регулюється Законами 
України «Про політичні 
партії в Україні» від 05 
квітня 2001 року № 2365-
III, «Про державну реє-
страцію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців 
та громадських форму-
вань» від  15 травня 2003 
року № 755-IV, іншими 
нормативно-правовими 
актами.

Так, відповідно до статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» 
реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних 
утворень, передбачених статутом партії, здійснюється відповідним централь-
ним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських форму-
вань (в Чернігівській області – Головним територіальним управлінням юстиції 
у Чернігівській області) лише після реєстрації політичної партії центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 
реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

Про  утворення  обласних,  міських,  районних організацій або інших   
структурних   утворень   політичної  партії,  передбачених статутом   партії,  
повідомляється  суб’єкт  державної  реєстрації юридичних   осіб,  фізичних  
осіб  -  підприємців  та  громадських формувань у 10-денний строк з дня їх 
утворення. 

Реєстрація  обласних, міських, районних організацій або інших структурних  
утворень  політичної  партії,  передбачених  статутом політичної  партії,  здійс-
нюється  з  набуттям  статусу  юридичної особи,  якщо наявність такого статусу 
передбачена статутом партії, або без статусу юридичної особи. Реєстрація пер-
винного осередку політичної партії здійснюється без  надання  статусу  юридич-
ної  особи  шляхом  повідомлення  про утворення первинного осередку.

Реєструючий орган приймає рішення про реєстрацію обласних, міських, ра-
йонних організацій або інших структурних утворень політичної партії зі статусом 
юридичної особи протягом 10 днів з дня надходження документів для держав-
ної реєстрації юридичної особи, перелік яких визначається статтею 17 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань». Рішення про державну реєстрацію первинного 
осередку політичної партії приймається протягом одного робочого дня з дати 
подання всіх необхідних документів, перелік яких встановлено статтею 21 ви-
щезазначеного Закону.

Слід зауважити, що при розгляді документів, реєструючий орган може зу-
пинити розгляд документів, поданих для державної реєстрації структурного 
утворення політичної партії, за наявності підстав для зупинення встановлених 
статтею 27 вищезазначеного закону,  а також відмовити у державній реєстра-
ції, за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, встановлених 
статтею 28 цього ж Закону. Відмова у реєстрації не є перешкодою у повтор-
ному поданні документів для державної реєстрації структурного утворення 
політичної партії.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів
 масової інформації та громадських формувань Управління державної 

реєстрації Головного територіального управління юстиції
у Чернігівській області 

Анастасія Мотрюк 

ОБОВ’ЯЗКИ ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ 
ЩОДО УТРИМАННЯ БАТЬКІВ

Утримання батьків дітьми є 
відповідною компенсацією за 
утримання і турботу, надану бать
ками дитині. Однак, безсумнівно, 
неможливо змусити дорослих по
внолітніх дітей любити і поважати 
своїх батьків.

Тому, обов’язок повнолітніх дітей 
піклуватися про своїх непрацездат-
них батьків встановлений статтею 51 
Конституції України. Більш детально 
це положення регламентується сі-
мейним законодавством.

Так, відповідно до статті 172 Сі-
мейного кодексу України  дитина, по-
внолітні дочка, син, зобов’язані піклу-
ватися про батьків, виявляти турботу 
про них та надавати їм допомогу. 

Повнолітні дочка, син мають пра-
во звернутися за захистом прав та 
інтересів непрацездатних, немічних 
батьків як їх законні представники без спеціальних на 
те повноважень.

Якщо повнолітні дочка, син не піклуються про 
своїх непрацездатних, немічних батьків, з них за рі-
шенням суду можуть бути стягнуті кошти на покрит-
тя витрат, пов’язаних із наданням такого піклування. 
Окремим інститутом (глава 17 Сімейного кодексу 
України) у законодавстві закріплено обов’язок повно-
літніх дочки, сина утримувати батьків та регламенту-
ється виконання цього обов’язку.

У більшості випадків дорослі діти надають своїм 
батьку, матері матеріальну підтримку добровільно. 
Це відповідає вимогам статті 202 Сімейного кодексу 
України. Повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати 
батьків, які є непрацездатними і потребують матері-
альної допомоги.

Непрацездатними громадянами вважаються осо-
би, які досягли встановленого законом пенсійного 
віку, а також визнані у встановленому законом поряд-
ку інвалідами. Факт нужденності встановлюється су-
дом залежно від конкретних обставин справи.

Обов’язок дітей утримувати своїх непрацездатних 
батьків не є безумовним. Обов’язки батьків та дітей по 
утриманню є взаємними, тож важливий і факт став-
лення батьків та дітей до цього. Розглядаючи питан-
ня про утримання дітьми непрацездатних і таких, що 
потребують матеріальної допомоги, батька, матері, 
закон вимагає враховувати, як вони свого часу ста-
вились до виконання обов’язку по утриманню своїх 
дітей. Так, якщо мати, батько були позбавлені бать-
ківських прав, і ці права не були поновлені - обов’язок 
утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких 
вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.

В інших випадках, наприклад, коли батько, мати 
не позбавлялися батьківських прав, але ухилялися від 
виконання своїх батьківських обов’язків, дочка, син 
можуть бути звільнені судом від обов’язку їх утримува-
ти, якщо буде встановлено, що мати, батько ухиляли-
ся від виконання своїх батьківських обов’язків. Лише 
у виняткових випадках суд може присудити з дочки, 
сина аліменти на строк не більше як три роки (умова-
ми є високий матеріальний рівень дітей, чистосердеч-
не розкаяння батьків чи одного з них). Такий трирічний 
строк обумовлений відсутністю законодавчо закріпле-
ного обов’язку у дітей щодо довічного утримання бать-
ків, які не виконували своїх батьківських  обов’язків. 

Досить частими є випадки, коли діти не усвідом-
люють своїх обов’язків по утриманню батьків. Тому 

закон припускає можливість примусового здійснення 
такого обов’язку через суд. Суд визначає розмір алі-
ментів на батьків у твердій грошовій сумі і(або) у част-
ці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального 
та сімейного стану сторін (пункт 1 статті 205 Сімейно-
го кодексу України).

Крім сплати аліментів, дочка, син зобов’язані бра-
ти участь у додаткових витратах на батьків, зумовле-
них тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю. 
Суд може звільнити їх від цього обов’язку, якщо буде 
встановлено, що мати, батько ухилялися від виконан-
ня своїх батьківських обов’язків.

Обов’язок утримання батьків покладається на всіх 
повнолітніх дітей сім’ї. При визначенні розміру алімен-
тів та додаткових витрат суд бере до уваги можли-
вість одержання утримання від інших дітей, до яких не 
пред’явлено позов про стягнення аліментів, дружини, 
чоловіка та своїх батьків.

Обов’язок по утриманню батьків може покладати-
ся не лише на повнолітніх сина, дочку, а й на мало-
літніх або неповнолітніх. Щоправда, такі можливості 
досить обмежені законом. Відповідно до статті 206 Сі-
мейного кодексу України у виняткових випадках, якщо 
мати, батько є тяжко хворими, інвалідами, а дитина 
має достатній дохід (заробіток), суд може постановити 
рішення про стягнення з неї одноразово або протягом 
певного строку коштів на покриття витрат, пов’язаних 
з лікуванням та доглядом за ними.

Сімейне законодавство України прямо не перед-
бачає можливості укладення договорів повнолітні-
ми дітьми між собою з приводу надання утримання 
батькам, а також договорів між повнолітніми дітьми 
і батьками про надання утримання останнім. Разом 
із тим, частина 1 статті 9 Сімейного кодексу України 
містить положення, відповідно до якого батьки і діти 
можуть врегулювати свої відносини за домовленістю 
чи договором, якщо це не суперечить вимогам зако-
нодавства і моральним засадам суспільства. Аналіз 
зазначеної норми приводить до висновку про те, що 
Сімейний кодекс допускає можливість укладення між 
батьками і їх повнолітніми дітьми договорів про спла-
ту аліментів.

Провідний спеціаліст відділу державної
реєстрації актів цивільного стану 
Управління державної реєстрації 

Головного територіального управління юстиції у
Чернігівській області

Олена  Білевич 

З 5 січня 2017 року діє норма Закону України «Про ви
конавче провадження» щодо автоматизованої системи ви
конавчого провадження (далі  Система), відповідно до якої 
виконавцем до Системи обов’язково вносяться відомості 
про проведення виконавчих дій та прийняття процесуаль
них рішень. 

Вільний та безоплатний доступ до інформації Системи за-
безпечує Міністерство юстиції України всім користувачам ме-
режі Інтернет на своєму офіційному веб-сайті https://asvpweb.
minjust.gov.ua  з можливістю перегляду, пошуку, копіювання та 
роздрукування інформації, без обмежень та цілодобово у фор-
маті відкритих даних.

Пошук інформації через веб-сайт може здійснюється за од-
ним з таких параметрів або всіма параметрами одночасно:

- прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, мі-
сяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, 
ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

- найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань для юридичної особи - боржника та стя-
гувача;

- номер виконавчого провадження.
За результатами пошуку Системи користувачем буде отри-

мано інформацію щодо найменування органу державної вико-
навчої служби (приватного виконавця), у якому (яким) відкрито 
виконавче провадження, а також номер, дата відкриття та стан 
виконавчого провадження.

Сторонам (стягувачу та боржнику) виконавчого проваджен-
ня Система надає можливість отримання розширеної інформації 
про рішення прийняті виконавцем із зазначенням дати їх при-
йняття та з можливістю формування інформаційної довідки про 
виконавче провадження та її друку. Для отримання такої інфор-
мації про стан справ по конкретному виконавчому провадженню 
необхідно знати його номер та мати ідентифікатор доступу. Ці 
данні містяться у постанові про відкриття виконавчого прова-
дження, яка надсилається виконавцем сторонам виконавчого 
провадження.

Крок 1: зайти на сайт https://asvpweb.minjust.gov.ua
Крок 2: в розділі «Доступ сторін до виконавчого проваджен-

ня» зазначити
Крок 3: після заповнення вищевказаних відомостей натис-

ніть «Шукати», після чого Вам буде забезпечений доступ до Ав-
томатизованої системи виконавчих проваджень в частині пере-
ліку виконавчих дій по виконавчому провадженню, параметри 
якого Ви задали.

Крок 4: для формування інформаційної довідки зайдіть в 
розділ «Інформація про виконавче провадження» та натисніть 
«Завантажити PDF для друку», після чого Ви безкоштовно от-
римаєте відомості про дії з реєстрації вхідної, вихідної корес-
понденції та про рішення, виконавчі дії (в тому числі змінені та 
видалені) з відображенням дати та часу прийняття рішення і 
здійснення відповідних дій у Системі.

Таким чином, Автоматизована система виконавчих прова-
джень дає можливість отримати за певними параметрами ін-
формацію про відкрите виконавче провадження та вчинені ви-
конавчі дії не здійснюючи візит до виконавця.

Заступник начальника відділу організації та контролю 
за виконанням рішень Управління державної виконавчої 

служби Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області   

Олена Міщенко 



 4 Юстиція Чернігівщини №8 (36) 30 серпня 2017 року

Графік проведення «гарячої» 
телефонної лінії керівництвом Головного 

територіального управління юстиції у 
Чернігівській області у вересні 2017 року

Засновник і видавець: Головне територіальне управління юстиції у 
Чернігівській області.
Адреса: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Телефон /факс: (0462) 778-846.
E-mail: info@cn.minjust.gov.ua.

Свідоцтво про державну реєстрацію: ЧГ № 556-205 ПР від 24.02.2015.
Редактор: Трейтяк О.М.
Відповідальний за випуск номера: Трейтяк О.М.
Комп’ютерна верстка: Литвиненко Ю.І.
Коректор: Пильник О.М.

Видання не передплачується, а розповсюджується безкоштовно.
Тираж: 200 прим.
Номер надруковано в ПАТ «Поліграфічно-видавничий комплекс  
«Десна»
14000, м. Чернігів, просп. Перемоги, 62.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
26.07.2017         м. Чернігів              № 135/5

Відповідно до статті 19 Закону України “Про 
нотаріат”, пункту 4 Примірного положення про 
порядок надання державними нотаріусами додат-
кових послуг правового характеру, які не пов’я-
зані із вчинюваними нотаріальними діями, а та-
кож послуг технічного характеру, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 4 січня 
1998 року № 3/5, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 30 січня 1998 року за № 55/2495 
(із змінами), підпункту 4.44 пункту 4 Положен-
ня про Головні територіальні управління юстиції 
Міністерства юстиції України в Автономній Рес-
публіці Крим, в областях, містах Києві та Севас-
тополі, затвердженого наказом Міністерства юс-
тиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
23 червня 2011 року за № 759/19497 (із змінами)

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи за надання додаткових 

послуг правового характеру, які не пов’язані із 
вчинюваними нотаріальними діями, а також тех-
нічного характеру, які надаються державними 
нотаріусами Чернігівської області, що додаються. 

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ 
Головного управління юстиції у Чернігівській 
області від 23 лютого 2011 року № 107/1 „Про 
затвердження Тарифів за надання додаткових 
послуг правового характеру, які не пов’язані із 
вчинюваними нотаріальними діями, а також тех-
нічного характеру, які надаються державними но-
таріусами Чернігівської області”, зареєстрований 
в Головному управлінні юстиції у Чернігівській об-
ласті 25 лютого 2011 року за № 9/835.

3. Відділу з питань нотаріату Головного тери-
торіального управління юстиції у Чернігівській 
області (Железняк О.О.) подати цей наказ на 
державну реєстрацію відповідно до Указу Прези-
дента України від 3 жовтня 1992 року № 493 „Про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади“.

4. Завідувачам державних нотаріальних кон-
тор та в.о. завідувача Державного нотаріального 
архіву області забезпечити належне виконання 
цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офі-
ційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на 
начальника відділу  з питань нотаріату Головного 
територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області Железняк О.О. 

В.о. начальника                     С.М. П’ятниця

Про затвердження Тарифів 
за надання додаткових по
слуг правового характеру, 
які не пов’язані із вчинюва
ними нотаріальними діями, 
а також технічного харак
теру, які надаються держав
ними нотаріусами Чернігів
ської області

Зареєстровано в 
Головному територі-
альному управлінні 
юстиції у Чернігів-

ській області  
26 липня 2017р.  

за № 45/1134

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного територіального управління  
юстиції у Чернігівській області 
 26.07.2017   № 135/5

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Чернігівській області

26 липня 2017р. за № 45/1134

Тарифи
за надання додаткових послуг правового характеру, 

які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а 
також технічного характеру, які надаються державними 

нотаріусами Чернігівської області

№ п/п Види послуг

Вар-
тість 
послу-
ги, грн. 
з ПДВ

І. Послуги правового характеру, які не пов’язані із 
вчинюваними нотаріальними діями, що надаються 
державними нотаріусами державних нотаріальних контор та 
державного нотаріального архіву
1.1. Консультації правового характеру, які не пов’язані із 

вчинюваними нотаріальними діями
1.1.1. Консультації з питань укладення договорів 

відчуження нерухомого майна (житлового 
будинку (часток), квартири (часток), 
гаража (часток) тощо)

65

1.1.2. Консультації з питань укладення договорів 
довічного утримання (догляду)

72

1.1.3. Консультації з питань укладення договорів 
відчуження нежитлового приміщення 
(часток)

65

1.1.4. Консультації з питань укладення договорів 
відчуження земельної ділянки (часток)

65

1.1.5. Консультації з питань укладення договорів 
відчуження рухомого майна

48

1.1.6. Консультації з питань укладення договорів 
відчуження об’єктів незавершеного 
будівництва

72

1.1.7. Консультації з питань укладення договорів 
відчуження державного (комунального) 
майна у процесі приватизації, придбання 
майна за державні кошти

80

1.1.8. Консультації з питань укладення шлюбних 
договорів

56

1.1.9. Консультації з питань укладення договору 
подружжя про надання утримання

48

1.1.10. Консультації з питань укладення 
попередніх договорів, договорів найму, 
позички, ренти, комісії, управління майном, 
застави (іпотеки), поруки, доручення, 
про спільну діяльність, зміни черговості 
спадкування, на управління спадщиною, 
договорів про внесення змін до договору, 
договорів про розірвання правочину та 
інших цивільно-правових договорів

48

1.1.11. Консультації з питань представництва за 
довіреністю

32

1.1.12. Консультації з питань скасування 
довіреності

32

1.1.13. Консультації з питань посвідчення заповітів 48
1.1.14. Консультації з питань спадкування та 

вимог до документів, необхідних для 
оформлення спадкових прав

89

1.1.15. Консультації з питань вжиття заходів до 
охорони спадкового майна

80

1.1.16. Консультації з питань встановлення опіки 
над майном фізичної особи, визнаної 
судом безвісно відсутньою

80

1.1.17. Консультації з питань виділу частки в 
спільному майні подружжя в разі смерті 
одного з подружжя

32

1.1.18. Консультації з питань оформлення 
придбання нерухомого майна з прилюдних 
торгів

48

1.1.19. Консультації з питань видачі дубліката 
документа

24

1.1.20. Консультації з питань засвідчення вірності 
копії (фотокопії) документу та виписок з 
нього

16

1.1.21. Консультації з питань накладання та зняття 
заборони щодо відчуження нерухомого 
майна (майнових прав на нерухоме майно) 
і транспортних засобів, що підлягають 
державній реєстрації

48

1.1.22. Консультації з питань засвідчення 
справжності підпису на документах

41

1.1.23. Консультації з питань передачі заяв 
фізичних та юридичних осіб, посвідчення 
фактів

41

1.1.24. Консультації з питань прийняття у депозит 
грошових сум та цінних паперів

48

1.1.25. Консультації з питань вчинення виконавчих 
написів на документах

48

1.1.26. Консультації з питань вчинення морських 
протестів

48

1.1.27. Консультації з питань оформлення 
документів для дії за кордоном

56

1.1.28. Консультації з питань сімейного 
законодавства

65

1.1.29. Консультації з питань земельного 
законодавства

65

1.1.30. Консультації з питань вексельного 
законодавства

32

1.1.31. Консультації з питань податкового 
законодавства щодо нарахування доходів 
(прибутків) при посвідченні договорів 
купівлі-продажу, міни, дарування 
нерухомого та рухомого майна

48

1.1.32. Консультації з інших правових питань 32

1.2. Проведення правового аналізу юридичного 
змісту документів на їх відповідність чинному 
законодавству за зверненнями фізичних та 
юридичних осіб

1.2.1. Засвідчення вірності копій документів та 
виписок із них

24

1.2.2. Оформлення спадкових прав на:  

нерухоме майно 72

рухоме майно 65
1.2.3. Посвідчення правочинів відчуження майна 

за участю фізичних осіб: 
нерухомого 72

рухомого 65
1.2.4. Посвідчення правочинів відчуження майна 

за участю юридичних осіб:
нерухомого 96
рухомого 80

1.2.5. Вчинення виконавчих написів, протестів 
векселів, морських протестів

72

1.2.6. Документів з перекладом, зробленого 
перекладачем

41

1.2.7. Засвідчення вірності перекладу документів 
з однієї мови на іншу

24

1.3. Письмова довідка з питань діючого 
законодавства

96

ІІ.  Послуги інформаційно-технічного характеру, які надаються 
державними нотаріусами державних нотаріальних контор та 
державного нотаріального архіву
2.1. Послуги технічного характеру

2.1.1. Виготовлення (друкування) документів 
(правочинів, свідоцтв, тощо) (за сторінку)

5

2.1.2. Виготовлення (друкування) дубліката 
документа (за сторінку)

5

2.1.3. Виготовлення копій документів (за 
сторінку):
з використанням копіювальної техніки 5

з використанням комп’ютерної техніки 65
2.1.4. Складання проекту договору відчуження 

нерухомого майна
145

2.1.5. Складання проекту договору відчуження 
рухомого майна

145

2.1.6. Складання проекту договору найму 
(оренди)

113

2.1.7. Складання проекту договору застави 
майна, іпотеки

241

2.1.8. Складання проекту договору позички, 
ренти, довічного утримання, комісії, 
управління майном, поруки, доручення, 
про спільну діяльність, зміни черговості 
спадкування, на управління спадщиною, 
договору про внесення змін до договору, 
договору про розірвання правочину та 
інших цивільно-правових договорів

241

2.1.9. Складання проекту заповіту:

простого 72

при свідках 113
подружжя 113

із заповідальним відказом 65

із призначенням виконавця заповіту 65

із встановленням сервітуту 56

2.1.10. Складання проекту довіреності:

на розпорядження майном 72

на представництво інтересів 72

на розпорядження вкладами 56

на отримання пенсії 48

на вчинення інших дій 48
2.1.11. Складання проекту згоди одного з 

подружжя на укладення правочину щодо 
розпорядження майном

41

2.1.12. Складання проекту заяв:

на прийняття спадщини 72

про відмову від прийняття спадщини 72

видачу свідоцтва про право на спадщину 48

про скасування заповіту 41

про скасування довіреності 41

про згоду на поїздки за кордон 65

на виїзд за кордон на постійне місце 
проживання

72

про згоду на зміну громадянства 65

про відмову співвласника від переважного 
права купівлі частки у праві спільної 
часткової власності

80

про видачу дубліката документа 48

про вихід зі складу засновників 
господарських товариств

56

інших заяв 48

2.1.13. Складання проекту запиту до фінансової 
установи про наявність грошових вкладів

24

2.1.14. Складання проекту запиту про 
витребування відомостей, документів, 
необхідних для вчинення нотаріальної дії

41

2.2. Інші послуги
2.2.1. Виїзд нотаріуса для вчинення нотаріальних 

дій за межі робочого місця (без врахування 
транспортних витрат)

161

2.2.2. Розшук документів в архіві державної 
нотаріальної контори

80

2.2.3. Направлення нотаріальних документів 
поштою

16

2.2.4. Надання послуг з нарахування податкових 
зобов’язань при посвідченні договорів 
купівлі-продажу, міни нерухомого майна

24

ІІІ. Послуги, які надаються державним нотаріальним архівом 
як архівною установою

3.1. Підготовка довідок на запити фізичних та 
юридичних осіб за дорученням яких або щодо 
яких вчинялися нотаріальні дії

48

3.2. Палітурні та картонажні роботи, картонування 
справ

965

3.3. Підготовка історичних довідок на архівні 
фонди та передмов до описів справ

96

3.4. Технічне опрацювання документів поданих 
фондоутворювачами

965

3.5. Підготовка до складання описів справ, 
номенклатури справ, підсумкового запису 
до номенклатури справ, паспорту архіву, 
актів про вилучення на знищення документів 
і справ, що не підлягають зберіганню, 
актів про нестачу, актів прийому-передачі 
документів на зберігання до архіву

772

3.6. Консультування з питань упорядкування 
нотаріальних документів та передачі їх на 
зберігання в архів

96

3.7. Консультування з питань ведення обліку 
архівних документів, забезпечення їх 
збереженості та з інших питань архівної 
справи

96

3.8. Розшук документів в нотаріальному архіві 65

Начальник Управління фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення 
Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області                     С.А. Сигута 

Начальник відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції
у Чернігівській області                              О.О. Железняк 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
17.08.2017         м. Чернігів              № 151/5

                                  

На виконання Закону України «Про звернення грома-
дян», відповідно до пункту 1 статті 1 Указу Президента 
України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочер-
гові заходи щодо забезпечення реалізації та гаранту-
вання конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування», 
з метою підвищення ефективності роботи Головного те-
риторіального управління юстиції у Чернігівській області

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення «гарячої» теле-

фонної лінії в Головному територіальному управлінні 
юстиції у Чернігівській області, що додається.

2. Відділу організаційної роботи, документування та 
контролю Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області подати цей наказ на державну 
реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 
03 жовтня 1992 року № 493«Про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів 
виконавчої влади» (із змінами).

3. Заступникам начальника, керівникам структурних 
підрозділів Головного територіального управління юсти-
ції у Чернігівській області, в межах повноважень забез-
печити виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з моменту його офіцій-
ного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за 
собою.

Начальник                                              О.М. Трейтяк

ПОРЯДОК 
проведення «гарячої» телефонної лінії в 

Головному територіальному управлінні юстиції у 
Чернігівській області

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 
Конституції України, Закону України «Про звернення 
громадян»,Указу Президента України від 07 лютого 2008 
року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпе-
чення реалізації та гарантування конституційного пра-
ва на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування» з метою підвищення ефек-
тивності роботи Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області зі зверненнями громадян, 
об’єктивного та вчасного їх розгляду відповідно до  ви-
мог чинного законодавства.

2. Посадові особи Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області, які забезпечують 
роботу «гарячої» телефонної лінії, у своїй діяльності ке-
руються Конституцією України, Законами України «Про 
звернення громадян», «Про державну службу», Указом 
Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до 
органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування, Положенням про Головні територіальні управ-
ління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 
Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастопо-
лі. затвердженого наказом Міністерства юстиції Украї-
ни від 23червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за 
№759/19497(із змінами), іншими нормативно-правовими 
актами та цим Порядком.

3. «Гаряча» телефонна лінія працює з 15 год. 30 хв. до 
16 год. 30 хв. згідно з окремим графіком.

4. Графік «гарячої» телефонної лінії готується відді-
лом організаційної роботи, документування та контролю 
головного територіального управління юстиції у Черні-
гівській області за поданнями керівників структурних 
підрозділів та затверджується наказом Головного тери-
торіального управління юстиції у Чернігівській області.

5. У роботі «гарячої» телефонної лінії відповідно до 
затвердженого графіка беруть участь керівники струк-
турних підрозділів або уповноважені ними особи.

6. На «гарячій» телефонній лінії можуть бути присутні 
представники засобів масової інформації відповідно до 
статті 26 Закону України «Про інформацію».

7. Усі звернення громадян, що надійшли на «гарячу» 
телефонну лінію, реєструються відділом організаційної 
роботи, документування та контролю в день їх надхо-
дження, і на кожне звернення заповнюється картка те-
лефонного звернення громадянина (додається).

8. Діловодство за зверненнями громадян, що надійш-
ли на «гарячу» телефонну лінію, ведеться відповідно 
до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в 
органах державної влади і місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форм власності, в засобах 

масової інформації, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

9. Питання, з якими звертається громадянин, за мож-
ливості вирішуються під час телефонної розмови.

10. Усі звернення, що потребують додаткового ви-
вчення, після реєстрації передаються для розгляду та 
вирішення по суті до відповідного структурного підрозді-
лу Головного територіального управління юстиції у Чер-
нігівській області.

Строк розгляду не повинен перевищувати строків, які 
визначені чинним законодавством.

11. Звернення, що потребують додаткового вивчення, 
розглядаються в такому самому порядку, що й письмові 
звернення, відповідно до Закону України «Про звернен-
ня громадян».

12. Звернення громадян, які мають установлені за-
конодавством пільги, розглядаються в першочерговому 
порядку.

13. Контроль за вчасним розглядом звернень грома-
дян, що надійшли на «гарячу» телефонну лінію, здійс-
нює відділ організаційної роботи, документування та 
контролю Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області.

Начальник відділу організаційної 
роботи, документування та контролю

Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області

В.В. Чепур

Про затвердження 
Порядку проведення 
«гарячої» телефонної 
лінії в Головном тери
торіальному управ
лінні юстиції у Черні
гівській області

Зареєстровано в Головно-
му територіальному управ-
лінні юстиції у Чернігівській 
області 17 серпня 2017 р. за  

№ 52/1141

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області
17.08.2017 №151/5

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Чернігівській області

17 серпня 2017 р. за № 52/1141
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Додаток до Порядку
проведення «гарячої» 
телефонної лінії в  
Головному територіальному
управлінняюстиції 
у Чернігівській області
(пункт 7)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У 

ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

КАРТКА №______
телефонного звернення громадянина
_________________________________

(дата проведення)

за участю______________________________________________________
                 (найменування посади, ініціали (ініціал імені), прізвище)

Дані заявника:________________________________________________

Прізвище, ім`я та по батькові:__________________________________

Місце проживання/місце реєстрації:_____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Зміст звернення:_______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Порядок вирішення порушеного питання: _______________________
______________________________________________________________

Відповідальний підрозділ:______________________________________
______________________________________________________________
Термін виконання:____________________________________________

_______
(підпис)

29 вересня 2017 року в Головному тери-
торіальному управлінні юстиції у Чернігівській 
області відбудеться пряма "гаряча" телефонна 
лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян 
відповідатиме заступник начальника головно-
го територіального управління юстиції з питань 
державної реєстрації – начальник Управління 
державної реєстрації Головного територіально-
го управління юстиції у Чернігівській області -  
Хардіков В'ячеслав В'ячеславович. 

Телефон "гарячої" лінії – 676577.


