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На запитання громадян 
відповідає Міністр юстиції

Роль територіальних органів Мін’юсту в сфері захисту 
порушених прав власників нерухомості та бізнесу

Сьогодні Міністр юстиції Павло Петренко, перший заступник Мі-
ністра юстиції Наталія Бернацька, заступники Міністра юстиції Олена 
Сукманова та Світлана Глущенко, а також керівник Координаційно-
го центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк взяли участь 
у прес-конференції, в ході якої поінформували ЗМІ та громадськість 
про результати роботи Міністерства юстиції у 2017 році.

За словами очільника Мін’юсту, головними напрямками роботи ві-
домства минулого року стали захист прав громадян та бізнесу, а також 
розвиток сучасних сервісів. Зокрема, було завершено розбудову пов-
ноцінної системи безоплатної правової допомоги, яку визнано однією з 
найкращих у світі.

«Нині в усіх куточках країни діє 551 точка доступу до безоплатної 
правової допомоги. Майже 880 тисяч українців звернулися до наших 
центрів та бюро за допомогою чи телефоном єдиного контакт – центру 
за консультацією. Сьогодні майже 8 000 000 українців мають право на 
отримання безоплатної правової допомоги», - зазначив він.

Так само минулого року стартував загальнонаціональний просвіт-
ницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», який має кардинально змінити відно-
сини громадянина та держави, навчити українців захищати свої права.

Важливою складовою проекту «Я МАЮ ПРАВО!» став запуск низ-
ки ініціатив, найбільш вагомими з яких є #АгроРейдериСтоп, #Маски-
ШоуСтоп, #ЧужихДітейНебуває та #ХабарЗаНавчанняСтоп.

«Про важливість цього проекту свідчить той факт, що 2018 рік Ука-
зом Президента оголошено роком реалізації проекту в Україні», - додав 
Міністр юстиції.

Він також звернув увагу на подальший розвиток проектів Міністер-
ства юстиції «Шлюб за добу» та «Отримання свідоцтва про народження 
дитини безпосередньо у пологовому».

«Минулого року ми забезпечили батьків новонароджених повним па-
кетом послуг, які можна отримати, не виходячи з медичної установи. Ок-
рім безпосередньо отримання свідоцтва, це і реєстрація місця проживан-
ня новонародженого, і оформлення державної допомоги при народженні 
дитини онлайн. Фактично, нині видано за сучасною європейською проце-
дурою майже 250 тисяч свідоцтв про народження та проведено 40 тисяч 
реєстрацій», - поінформував присутніх Міністр юстиції Павло Петренко.

У 2017 році розпочато реалізацію реформи виконання судових рі-
шень та запущено інститут приватних виконавців. На сьогодні вже біль-
ше 1000 осіб подали заявки на навчання, з яких склали іспит та поча-
ли працювати  80 приватних виконавців. Завдяки запровадженню змін, 
частка виконаних судових рішень збільшилась до 18%.

Павло Петренко також поінформував присутніх про ключові напрям-
ки роботи міністерства у 2018 році, серед яких - якісна еволюція системи 
виконання судових рішень, подальший розвиток онлайн сервісів Мін’юс-
ту та реалізація загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!»

Серед досягнень Міністерства юстиції перший заступник Міністра 
юстиції Наталія Бернацька виокремила участь відомства у пілотному 
проекті з реформування системи органів виконавчої влади та створення 
двох нових Директоратів Мін’юсту.

«Мін’юст став одним з 10 міністерств, де запроваджено пілотний 
проект в рамках реформи державного управління КабМіну. Ми провели 
прозорі та повністю відкриті конкурси, в ході яких було відібрано керівни-

ків та співробітників директоратів. Завдяки конкурсу ми змогли обрати 
найкращих і найбільш вмотивованих претендентів, багато з яких мають 
західну освіту та досвід роботи за кордоном», - сказала перший заступ-
ник Міністра юстиції.

За її словами, саме цього року систему електронних торгів 
OpenMarket переведено на найбільш захищену технологію збереження 
даних Blockchain. Незабаром ця технологія використовуватиметься в усіх 
державних базах даних.

Вона також зауважила, що Мін’юст продовжує війну з агресором на 
міжнародному правовому фронті.

«Протягом 2014-2017 рр. підготовлено та направлено до Європей-
ського суду з прав людини 5 міждержавних заяв проти Росії. Цього року 
ми подали багатотомні пакети доказів у двох справах. Нині очікуємо на 
графік проведення слухань та готуємо матеріали за іншими заявами», - 
зауважила Наталія Бернацька.

Заступник Міністра юстиції Олена Сукманова зауважила, що анти-
рейдерські агроштаби, які за ініціативи Мін’юсту працювали по всій Укра-
їні, стали прикладом ефективної взаємодії різних органів влади у спільній 
справі – протидії рейдерству.

«На «гарячу лінію» агроштабів надійшло 615 дзвінків. Штаби роз-
глянули 491 звернення громадян із загальних питань та 136 звернень з 
питань з ознаками рейдерства. Найголовніше – проти агрорейдерів по-
рушено 17 кримінальних справ», - наголосила Олена Сукманова.

Як повідомив керівник Координаційного центру з надання правової 
допомоги Олексій Бонюк, у 2017 році до системи безоплатної правової 
допомоги звернулося в понад півтора раза більше громадян, ніж у попе-
редньому році. За його словами, це свідчить про запит громадян на таку 
допомогу, а також про довіру до системи з їх сторони.

«Серед пріоритетів нашої роботи у нинішньому році – посилення 
правових можливостей громад, а також підвищення якості надання безо-
платної правової допомоги. Зокрема, через удосконалення діючої систе-
ми управління якістю, запровадження офісів громадського захисника та 
інституту наставництва, та відкриття сучасних комунікативних платформ 
у 5-ти найбільших містах. Наша мета – забезпечити якісні послуги право-
вої допомоги усім, хто її потребує», - Олексій Бонюк.

Вітаю Вас, Павле Дмитровичу! По телевізору 
багато казали про те, що Мін’юст прийняв закон, 
який примусить чоловіків, які не платять аліменти, 
зробити це, або до них буде застосоване серйозне 
покарання. Мій колишній чоловік вже кілька років 
ні копійки не дає нам з дитиною. Поясніть, що саме 
його очікує за новим законом.

Оксана Муляр

Проблема безвідповідаль-
ного ставлення батьків до 
утримання своїх дітей дійсно є 
однією з найбільш актуальних 
в Україні. На обліку виконавчої 
служби Міністерства юстиції 
перебуває майже 600 тисяч 
проваджень про примусове 
стягнення аліментів. З них по-
над 90 тисяч стосуються боргу, 
який перевищує 6 місяців.

І це при тому, що лише за 
минулий рік державними виконавцями Мін’юсту стяг-
нено понад 2,4 млрд грн заборгованості по аліментах 
на користь 576 тисяч дітей.

Вирішити проблему без законодавчих змін було 
неможливо. Тому Мін’юст розробив законопроект 
№7277 #ЧужихДітейНеБуває про посилення відпові-
дальності злісних неплатників аліментів. 

Документ підтримала Верховна Рада України та 
підписав Президент України. 6 лютого цього року За-
кон вступає в силу.

Які нові засоби впливу запроваджує закон?
Спрощується порядок встановлення тимчасового 

обмеження у праві виїзду боржника за межі України. 
Законом на виконавця покладається обов’язок вста-
новлювати таке обмеження без участі суду.

Крім того, з моменту вступу у дію закону злісних 
неплатників буде обмежено у праві керування тран-
спортними засобами, у праві користування вогнепаль-
ною зброєю та у праві полювання.

Той із батьків, хто не проживає з дитиною і має за-
боргованість зі сплати аліментів, не зможе впливати 
на рішення щодо тимчасового виїзду дитини за межі 
України з метою лікування, навчання дитини за кордо-
ном, відпочинку.

Всі ці обмеження застосовуватимуться до повного 
погашення заборгованості.

Окрім цього, для неплатників вводиться новий вид 
адміністративного стягнення – суспільно корисні робо-
ти. Оплата за такі роботи йтиме на погашення забор-
гованості зі сплати аліментів.

Чи до всіх боржників будуть застосовуватися 
такі заходи?

Важливо звернути увагу на те, що ці положення 
Закону застосовуються лише до злісних неплатників 
аліментів – борг яких перевищує суму відповідних пла-
тежів за 6 місяців.

Водночас, ми не збираємося залишати недобро-
совісних батьків без засобів заробітку чи нормального 
життя. 

Для прикладу, тимчасове обмеження у праві ко-
ристування транспортними засобами не може засто-
совуватися до боржника якщо:

• керування транспортними засобами є для борж-
ника основним законним джерелом доходу; 

• у разі використання боржником транспортного 
засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням 
на утриманні боржника особи з інвалідністю;

• у випадку проходження боржником військової 
служби;

• розстрочення або відстрочення сплати заборго-
ваності за аліменти.

У таких випадках рішення щодо застосування 
обмежень визначатимуться окремо, враховуючи всі 
обставини.

Скільки коштує звернення до суду з вимогою 
стягнути борг?

Відповідно до прийнятих змін батьки, які подають 
заяву щодо видачі судового наказу про стягнення алі-
ментів, звільняються від сплати судового збору.

Куди звертатися, щоб отримати детальну кон-
сультацію?

Звернутися можна до спеціалістів Управління дер-
жавної виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області за номера-
ми (0462) 60-44-99, 67-59-62.

Зателефонувати також можна до єдиного контак-
тного центру системи безоплатної правової допомоги 
за номером 0 800 213 103.

У Мін’юсті відзвітували про результати роботи у 2017 році

Наприкінці 2015 року було проведено 
низку реформ у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень і державної реєстрації юридичних та фі-
зичних осіб-підприємців, зокрема, запрова-
джено альтернативний порядок оскарження 
дій державних реєстраторів у даних сферах. 

Реформи знайшли своє відображення в 
нових редакціях законів «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» та «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань». 

Якщо раніше рішення державних реєстра-
торів оскаржувалось виключно в судовому 
порядку, то тепер є можливість захистити свої 
права у сфері державної реєстрації нерухомо-
сті та бізнесу через подання скарги до Мініс-
терства юстиції України чи його територіальних 
управлінь в областях.

Наразі у сфері захисту порушених прав 
власників нерухомості та бізнесу територіальні 
управління юстиції відіграють досить важливу 
роль.

По-перше, головні територіальні управління 
юстиції розглядають скарги на рішення держав-
них реєстраторів, які не пов’язані з державною 
реєстрацією прав, або рішення, на підставі яких 
не проведено реєстраційних дій (наприклад, рі-
шення про зупинення державної реєстрації чи 
рішення відмову в її проведенні), на дії або без-
діяльність суб’єктів державної реєстрації прав.

Суб’єкт оскарження державний реєстратор 
або суб’єкт державної реєстрації, що здійсню-
ють діяльність у межах території, на якій діє від-
повідний орган, тобто в межах області. 

Скарга подається протягом 60 календар-
них днів з дня прийняття рішення, що оскаржу-

ється, або з дня, коли особа дізналася чи могла 
дізнатися про порушення її прав відповідною 
дією чи бездіяльністю.

За результатами розгляду скарги територі-
альні управління юстиції приймають мотивова-
не рішення про:

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

у вигляді рішення про: скасування рішення про 
відмову в державній реєстрації прав та прове-
дення державної реєстрації; внесення змін до 
записів, виправлення помилки, допущеної дер-
жавним реєстратором; тимчасове блокування 
доступу державного реєстратора до відповід-
ного реєстру; направлення подання про анулю-
вання свідоцтва про право на зайняття нотарі-
альною діяльністю до Вищої кваліфікаційної ко-
місії нотаріату при Міністерстві юстиції України.

Саме рішення виконується суб’єктом роз-
гляду скарги не пізніше наступного дня після 
його прийняття, а рішення, пов’язані з блоку-
ванням чи анулюванням доступів до реєстрів, 
виконуються технічним адміністратором реє-
стрів в день надходження відповідних рішень.

На виконання вимог Порядку розгляду 
скарг у сфері державної реєстрації, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 
25 грудня 2015 р. № 1128, в Головному терито-
ріальному управлінні юстиції у Чернігівській об-
ласті утворено постійно діючу комісію з питань 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації. 

Комісія – це колегіальний орган, головою 
якого є начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області, а 
його заступником - начальник Управління дер-
жавної реєстрації. 

По-друге, територіальні управління юстиції 
в ході здійснення своїх повноважень правомоч-

ні готувати подання до Міністерства юстиції 
України про проведення камеральних пере-
вірок, тобто таких перевірок, що проводять-
ся шляхом дослідження даних реєстрів щодо 
суб’єктів державної реєстрації та державних 
реєстраторів.

Камеральна перевірка проводиться комісі-
єю у складі не менше ніж трьох посадових осіб 
Мін’юсту. За результатами проведеної каме-
ральної перевірки Мін’юст на підставі довідки 
комісії приймає мотивоване рішення відповідно 
до законів у формі наказу. 

Таке рішення, у разі виявлення фактів по-
рушень законодавства у сфері державної ре-
єстрації, має певні несприятливі наслідки для 
недобросовісних реєстраторів у вигляді: тим-
часового блокування чи анулювання доступу 
державного реєстратора, уповноваженої особи 
суб’єкта державної реєстрації до реєстрів; при-
тягнення до адміністративної відповідальності 
державного реєстратора, уповноваженої осо-
би суб’єкта державної реєстрації; направлення 
до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при 
Міністерстві юстиції України подання щодо ану-
лювання свідоцтва про право на зайняття но-
таріальною діяльністю; скасування акредитації 
суб’єкта державної реєстрації прав.

Звертайтесь за консультаціями до Голов-
ного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області за відповідними роз’яс-
неннями.

Подання таких скарг є безкоштовним, а їх 
розгляд та виконання прийнятих рішень є на-
разі ефективним способом захисту порушених 
прав.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області

Олег Трейтяк
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Чинним законодавством України передбачена можли-
вість виключення учасника зі складу товариства з обмеже-
ною відповідальністю (далі – ТОВ) у випадку корпоративно-
го конфлікту.

Законом України «Про господарські товариства» передба-
чено, що учасника ТОВ, який систематично не виконує або не-
належним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми 
діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з то-
вариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що 
володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кілько-
сті голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його 
представник) у голосуванні участі не бере. 

Отже, питання виключення учасника належить до компетен-
ції загальних зборів ТОВ. Рішення вважається прийнятим, якщо 
за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності 
більш як 50% загальної кількості голосів учасників товариства.

Таким чином, виключення учасника, який володіє часткою, 
що дорівнює 50%, Законом не передбачено.

Часто в учасників ТОВ виникає питання, чи мають учасники 
кількість голосів, пропорційну розміру їх часток, реально внесе-
них до його статутного капіталу, чи вони мають кількість голо-
сів, пропорційну розміру їх часток, зазначених у його статутних 
документах.

Конституційний Суд України висловив правову позицію 
з цього питання (рішення від 05.02.2013 у справі №1-3/2013) і 
зробив висновок, що при визнaчeнні повновaжнocті загaльних 
зборів учacників ТОВ та рeзультaтів голосування зa прийняття їх 
рішень врaхoвуєтьcя кiлькiсть голoсів учасників, визначена про-
порційно розміру їх часток у статутному капіталі, що встанов-
лений статутом ТОВ, незалежнo від вaртoсті реальнo внеcених 
учacникaми вкладів тільки протягом першого року з дня дер-
жавної реєстрації ТОВ.

Ще одне проблемне питання для учасників ТОВ – кому на-
лежать повноваження виключати учасника Товариства. Навіть 
практика судів не є однозначною з цього приводу, адже інколи 
суди відмовляють у розгляді аналогічних корпоративних спорів, 
посилаючись на те, що це питання належить тільки до компетен-
ції загальних зборів учасників.

Відповідно до частини другої статті 124 Конституції України 
юриcдикцiя cудiв поширюєтьcя на всi прaвoвіднocини, що ви-
никaють у держaвi.

Статтею 8 Конституції України зазначено, що нoрми Кoн-
ституції Укрaїни є нoрмaми прямoї дiї. Звeрнeння до cуду для 
зaхиcту кoнcтитуцiйних прaв і свoбoд людини i грoмaдянинa 
бeзпocерeдньo на підстaвi Конституції України гaрaнтуєтьcя.

Слід зазначити, що згідно з окремою думкою судді Консти-
туційного Суду України (суддя Конституційного Суду України 
Д.Д. Лилак у вищевказаній справі) право на звернення до суду 
не може бути скасоване і обмежене навіть в умовах воєнного 
або надзвичайного стану. Частиною п’ятою статті 55 Конституції 
України передбачено право кoжнoго будь-якими не зaбoронeни-
ми зaкoном заcoбами зaхищaти cвoї права i свoбoди від пoру-
шeнь і прoтипрaвних пocягань. Тoбтo оcoба має прaвo вибoру 
заcoбів зaхисту, крiм тих, які прямo зaбoрoнeні зaкoнoм. Oдним 
з тaких зaсобів є зaгальнi збoри учасників тoвариcтва.

Закон та Цивільний кодекс України не містять забoрoни 
щoдo рoзгляду питaння виключeння учacника з товариствa cу-

дом. Тому, за позовом заінтересованої особи суд може ухва-
лити рішення прo виключення учасника з товариства. Суддею 
наголошено, що Конcтитуційний Cуд України неодноразово 
зазначав, що Конституцією України гарантовано i забезпече-
но кожній людині i громадянину право на звернення до суду за 
зaхиcтом своїх прaв чи свoбод, стаття 55 Конституції України 
зoбoв’язує суди приймати заяви до рoзгляду нaвіть у випaд-
ку відсутнocті в законі спецiaльнoго положення прo судoвий 
зaхист.

Щоб встановити, які саме дії/бездіяльність можна вважати 
невиконанням обов’язків учасником ТОВ, слід звернутися до 
статті 11 Закону України «Про господарські товариства».

Так, учасники господарських товариств, зокрема і ТОВ, зо-
бов’язані: 

- додержуватись установчих документів товариства і вико-
нувати рішення загальних зборів та інших органів управління 
товариства;

- виконувати свої зобов’язання перед товариством, зокрема 
і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, 
порядку та засобами, передбаченими установчими документа-
ми; 

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність товариства;

- нести інші обов’язки, якщо це передбачено цим Законом, 
іншим законодавством України та установчими документами.

Окрім того, статутом ТОВ може бути розширено перелік 
обов’язків його учасників. 

З огляду на вищевикладене, невиконанням своїх обов’язків 
учасником ТОВ можна вважати:

- відмову учасника підписати статут у новій редакції, що 
фактично створює перешкоди для реалізації рішення про вне-
сення змін до статуту;

- нез’явлення учасника на збори та як результат відсутність 
кворуму, що призводить до зриву проведення загальних зборів 
учасників товариства;

- відмова голосувати або голосування на загальних зборах 
проти прийняття рішень з питань, що є важливими для діяльно-
сті товариства;

- розповсюдження конфіденційної інформації, що може при-
звести до завдання шкоди діловій репутації товариства або до 
фінансових збитків, та інші.

У випадку, коли учасник систематично не виконує або не-
належно виконує свої обов’язки, рішення загальних зборів про 
його виключення з учасників ТОВ повинно бути вмотивованим 
та обґрунтованим. 

У разі скарження рішення матеріали справи мають містити 
відомості про факти систематичного невиконання або неналеж-
ного виконання обов’язків учасником ТОВ, а також доказів про 
те, що особа своїми діями перешкоджає досягненню цілей това-
риства, зазначених у статуті. Тобто, докази повинні бути фак-
тичними та письмовими.

Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та  
забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг  

у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  
Олена Поперечна

В умовах стрімкого розвитку та ре-
формування нашої держави та затвер-
дження рішення Європейського Союзу 
щодо безвізового режиму з Україною все 
більше українців подорожують за кордон.

Відповідно до статті 33 Конституції 
України кожному, хто на законних під-
ставах перебуває на території України, 
гарантується свобода пересування, віль-
ний вибір місця проживання, право вільно 
залишати територію України, за винятком 
обмежень, які встановлюються законом.

Починаючи з досягнення особою 16 
років, вона вправі вільно та самостійно 
покидати територію України.

Проте, виїзд з України громадян, які 
не досягли 16 – річного віку, здійснюється 
за згодою обох батьків (усиновлювачів) 
та в їх супроводі або в супроводі осіб, 
уповноважених ними, які на момент ви-
їзду з України досягли 18-річного віку. 
Така згода оформляється у вигляді заяви, 
справжність підпису на якій повинна бути 
нотаріально засвідчена.

Відповідно до статті 34 Закону Украї-
ни «Про нотаріат» нотаріуси засвідчують 
справжність підпису на документах. За-
яви, на яких нотаріусом засвідчуються 
справжність підпису, повинні бути викла-
дені на спеціальних бланках нотаріальних 
документів.

Місце вчинення такої нотаріальної дії 
не залежить від місця проживання заяв-
ників або місця проживання дитини. 

Виїзд з України громадян, які не до-
сягли 16 – річного віку, в супроводі од-
ного з батьків або інших осіб, уповнова-
жених одним з батьків, здійснюється за 
нотаріально посвідченою згодою другого 
з батьків із зазначенням держави пряму-
вання та відповідного часового проміжку 
перебування у цій державі.

Нотаріально посвідчена згода друго-
го з батьків не потрібна у випадках:

- якщо другий з батьків є іноземцем 
або особою без громадянства, що під-
тверджується записом про батька у сві-
доцтві про народження дитини, та який 
(яка) відсутній у пункті пропуску;

- якщо у паспорті громадянина Укра-
їни для виїзду за кордон, з яким перети-
нає державний кордон громадянин, який 
не досяг 16 – річного віку, або проїзному 
документі дитини є запис про вибуття на 
постійне місце проживання за межі Укра-
їни чи відмітка про взяття на постійний 
консульський облік у дипломатичному 
представництві або консульській установі 
України за кордоном;

- у разі пред’явлення документів або 
їх нотаріально засвідчених копій: свідо-
цтва про смерть другого з батьків; рішен-
ня суду про позбавлення батьківських 
прав другого з батьків; рішення суду про 
визнання другого з батьків безвісно від-
сутнім; рішення суду про визнання друго-
го з батьків недієздатним; рішення суду 
про надання дозволу на виїзд з України 
громадянину, який не досяг 16 – річного 
віку, без згоди та супроводу другого з 
батьків; довідки про народження дитини, 
виданої відділом реєстрації актів цивіль-
ного стану, із зазначенням підстав вне-
сення відомостей про батька відповідно 
до частини першої статті 135 Сімейного 
кодексу України (під час виїзду дитини за 
кордон у супроводі одинокої матері). 

Варто зазначити, що особливий поря-
док переміщення діє на території Шенген-
ської зони. Між державами, які входять 
до Шенгенської зони, відсутній прикор-
донний контроль. Він діє лише навколо 
даної території. Таким чином, прикордон-
ний контроль є тільки при в’їзді та виїзді 
до Шенгенської зони. Шенгенська зона 

включає в себе 26 держав. 
Отож батькам в заявах про виїзд ді-

тей за кордон достатньо вказати напря-
мок прямування – держави, що входять 
до Шенгенської зони.

Забороняється нотаріальне посвідчен-
ня дозволів на виїзд дітей до невизнаних 
держав. Невизнана держава – загальна 
назва регіонів, які проголосили себе суве-
ренними державами та мають такі ознаки 
державності, як наявність назви (яка зазна-
чається як офіційна), атрибутів (державних 
символів), населення, контролю над тери-
торією, системи управління (керівництво, 
органи влади, часто озброєні сили) та пра-
ва (конституцію та інші організаційні доку-
менти), але в той же час не мають дипло-
матичного визнання з боку держав-членів 
ООН, а їх територія, як правило, вважаєть-
ся державами-членами ООН як така, що 
знаходиться під суверенітетом однієї або 
декількох держав членів ООН. Україна, як 
і більшість країн світу, не визнала сувере-
нітет таких самопроголошених держав, як, 
наприклад: Турецька Республіка Північно-
го Кіпру (з 1983 року; зустрічаються інші 
назви: Північний Кіпр Туреччини, Північний 
Кіпр Турецької Республіки), Республіка 
Південна Осетія (з 2008 року), Республіка 
Абхазія (з 2008 року), Луганська Народна 
Республіка (з 2014 року), Донецька Народ-
на Республіка (з 2014 року).

Варто пам’ятати, що всі ці дії зумов-
лені увагою з боку держави до захисту 
прав та інтересів дітей і недопущення їх 
порушення. 

Провідний спеціаліст відділу  
з питань нотаріату

Головного територіального  
управління юстиції 

 у Чернігівській області  
Руслан Титенко 

 ЮСТИЦІЯ -  
відкрита для людей!

 В 2011 році було прийнято Закон України «Про бе-
зоплатну правову допомогу» (далі - Закон). Безоплат-
ну правову допомогу гарантує держава, її повністю 
чи частково надають за рахунок коштів державного, 
місцевих бюджетів та інших джерел. У відповідності 
до статті 11 Закону органи виконавчої влади та орга-
ни місцевого самоврядування зобов’язані проводити 
особистий прийом осіб, які потребують безоплатної 
первинної правової допомоги з питань, що належать до 
компетенції відповідного органу.

Законом визначено право кожного громадянина Укра-
їни на отримання безоплатних правових послуг, спрямо-
ваних на забезпечення реалізації прав і свобод людини і 
громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у 
разі порушення, а також державні гарантії щодо надання 
безоплатної правової допомоги.

Головне територіальне управління юстиції у Чернігів-
ській області забезпечує виконання вимог зазначеного 
законодавства та надає безоплатну первину правову до-
помогу у створеній громадській приймальні, під час виїздів 
мобільного консультативного пункту, роботи телефонної 
«гарячої лінії». Також до громадської приймальні громадя-
ни мають можливість звернутись в онлайн режимі або за 
допомогою «Skype» зв’язку.

Надання безоплатної первинної правової допомоги є 
одним із пріоритетних напрямів роботи Головного територі-
ального управління юстиції у Чернігівській області. 

Первинна правова допомога надається у вигляді пра-
вової інформації, консультацій і роз’яснень чинного законо-
давства України, а також допомога в забезпеченні досту-
пу особи до вторинної правової допомоги. За підсумками 
2017 року через мережу громадських приймалень правову 
допомогу отримали понад 1460 осіб. Правова допомога на-
давалась різним категоріям населення: пенсіонерам, осо-
бам, які були ліквідаторами аварії на ЧАЕС, інвалідам, вну-
трішньо переміщеним особам, учасникам АТО та членам 
їх сімей, військовозобов’язаним, безробітним, одиноким 
матерям, іншим громадянам.

Питання, які цікавили громадян, найбільш стосувались 
сфери земельного, спадкового, пенсійного, трудового пра-
ва, державної реєстрації нерухомого майна, аліментних 
зобов’язань та інші. 

З метою підвищення ефективності надання безоплат-
ної первинної правової допомоги до мережі громадської 
приймальні залучались державні та приватні нотаріуси, 
студенти-консультанти юридичної клініки „Adiutorium” Чер-
нігівського національного технологічного університету, 
фахівці Департаменту соціального захисту населення Чер-
нігівської облдержадміністрації, відділення Національної 
служби посередництва і примирення в Чернігівській облас-
ті, Головного Управління Держгеокадастру у Чернігівській 
області, Чернігівського об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України, управління праці та соціального захисту 
населення Новозаводської районної у місті Чернігові ради, 
Регіонального та Чернігівського місцевого центрів з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги, районних 
бюро правової допомоги.

Характеризуючи роботу громадської приймальні у 2017 
році, слід зазначити, що активно працювали 4 мобільних 
консультативних пункти: за участі керівного складу Голов-
ного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області, «мобільної групи» з питань захисту прав землев-
ласників та землекористувачів, з питань державної реє-
страції друкованих засобів масової інформації та громад-
ських формувань та виїзної приймальні за участі відділів 
державної виконавчої служби та приватних нотаріусів для 
віддалених верств населення. Загалом надано 555 право-
вої допомоги. 

В ході роботи «гарячої» телефонної лінії громадя-
ни отримали 299 консультацій та роз’яснень. Найбільшу 
кількість яких надано спеціалістами відділу взаємодії з 
суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфіка-
ції державних реєстраторів, відділу розгляду звернень та 
забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у 
сфері державної реєстрації, відділу державної реєстрації 
друкованих засобів масової інформації та громадських 
формувань Управління державної реєстрації.

Спеціалісти Головного територіального управління 
юстиції беруть участь у роботі 2 громадських приймалень 
створених при Центрі правової інформації Чернігівської об-
ласної наукової універсальної бібліотеки ім. В.Г. Королен-
ка і територіальному центрі комплектування та соціальної 
підтримки на базі Чернігівського обласного військового 
комісаріату, де було надано 134 правових консультацій 
та 4 допомоги у складанні документів непроцесуально-
го характеру. Крім того, мешканці віддалених населених 
пунктів Чернігівської області мають можливість отрима-
ти безоплатні юридичні консультації в онлайн режимі че-
рез відео-зв’язок (skype) при Центрі правової інформації 
Чернігівської обласної наукової універсальної бібліотеки  
ім. В.Г. Короленка, скориставшись комп’ютерами, підклю-
ченими до мережі Інтернет в місцевих бібліотеках Чернігів-
ської області.

В рамках загальнонаціонального правопросвітницько-
го проекту «Я маю право!», який стартував у червні 2017 
року, Головне територіальне управління юстиції у Чернігів-
ській області під гаслом «Юстиція – відкрита для людей!» 
надає безоплатну первинну правову допомогу з метою під-
вищення рівня знань громадян щодо своїх прав у різних 
сферах життя, підвищення рівня правової свідомості та 
спроможності захищати свої права. Громадська приймаль-
ня при управлінні юстиції працює за адресою: м. Чернігів, 
пр. Миру, 43, тел. (0462) 60-49-28, 65-15-24. 

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

Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області 

Людмила Кузьміна

Деякі питання виключення учасника зі складу 
товариства з обмеженою відповідальністю

Засвідчення справжності підпису на заявах 
про згоду на виїзд дітей за кордон
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Представник Урядового уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини

Запроваджено новий сервіс державної реєстрації 
права оренди на земельні ділянки шляхом подачі 

документів в електронній формі

Надання послуг у сфері державної 
реєстрації громадських 

формувань у скорочені строки
Надання послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань у 

скорочені строки передбачено законодавством України з метою створення 
доступних, зручних і водночас прискорених умов для реалізації та захисту 
прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отри-
мання послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань.

При цьому великого значення набуває рівень правового регулювання су-
спільних відносин у сфері державної реєстрації громадських формувань у скоро-
чені строки. В цілому, надання послуг у сфері державної реєстрації громадських 
формувань регулюється Конституцією України, Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських фор-
мувань» (далі - Закон), Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фі-
зичних осіб — підприємців та громадських формувань у скорочені строки» (далі 
- Постанова), іншими нормативними актами. 

Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України, у зв’язку з чим державні реєстратори при наданні послуг у сфері дер-
жавної реєстрації громадських формувань повинні дотримуватися визначеного 
законодавчими актами строку їх надання.

Так, статтею 26 Закону передбачено розгляд документів, поданих для дер-
жавної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій у наступні строки:

- щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - протягом 24 годин 
після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення 
інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів;

- щодо політичної партії, творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки - 
не пізніше 30 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

- щодо постійно діючого третейського суду - не пізніше 15 робочих днів з дати 
подання документів для державної реєстрації;

- щодо структурного утворення політичної партії - не пізніше 10 робочих днів 
з дати подання документів для державної реєстрації;

- щодо первинного осередку політичної партії - протягом одного робочого 
дня з дати подання документів для державної реєстрації;

- щодо професійної спілки, її організації або об’єднання, організації робото-
давців, її об’єднання – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для 
державної реєстрації;

- щодо громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єд-
нання із статусом юридичної особи - не пізніше трьох робочих днів з дати подан-
ня документів для державної реєстрації;

- щодо громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, - не 
пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

Строк розгляду документів, встановлений пунктами 2, 6 і 7 частини першої 
цієї статті, може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідно-
сті, але не більше ніж на 15 робочих днів.

Строки, порядок та розмір плати за проведення державної реєстрації змін 
до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки, перед-
бачені Постановою. 

У подвійному розмірі сплачується адміністративний збір за відповідну реє-
страцію:

- протягом шести годин - за проведення державної реєстрації змін до відомо-
стей про юридичну особу (крім громадського формування), крім внесення змін 
до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою; змін до відомостей 
про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підпри-
ємця;

- протягом двох робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єд-
нання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійс-
нення зв’язку з юридичною особою;

- протягом семи робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім 
внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

- протягом 10 робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім 
внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

- протягом 20 робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до ві-
домостей про політичну партію, творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки 
як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з 
юридичною особою.

У п’ятикратному розмірі - за відповідну реєстрацію:
- протягом двох годин - за проведення державної реєстрації змін до відомо-

стей про юридичну особу (крім громадського формування), крім внесення змін 
до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою; змін до відомостей 
про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підпри-
ємця;

- протягом 24-х годин - за проведення державної реєстрації змін до відомо-
стей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання 
із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення 
зв’язку з юридичною особою;

- протягом п’яти робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім 
внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

- протягом семи робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім 
внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

- протягом 15 робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну 
особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною 
особою.

У десятикратному розмірі - за проведення протягом 15 робочих днів держав-
ної реєстрації змін до відомостей про політичну партію як юридичну особу.

Стосовно оплати за проведення державної реєстрації у скорочені строки, то 
вона справляється у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому прово-
диться державна реєстрація, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Варто зауважити, що державна реєстрація у скорочені строки проводитися 
виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністра-
тивного збору відповідної плати у розмірах, передбачених пунктом 1 Постанови. 
Плата за проведення державної реєстрації у скорочені строки повертається за-
явникові виключно у разі ненадання послуг з державної реєстрації у строки, пе-
редбачені пунктом 1 Постанови, з вини суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса. 

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

Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції

 у Чернігівській області 
Анастасія Мотрюк 

Рівень захисту прав у сфері земельних відно-
син, що існував в Україні, був недостатньо ефек-
тивний. Це давало можливість шахраям у різний 
спосіб проводити махінації з землею, обдурювати 
громадян та збагачуватися за їх рахунок. 

Для того, щоб максимально захистити сферу 
земельних відносин, протягом останніх років було 
внесено ряд змін до законодавства в сфері реєстра-
ції нерухомості, надано державним реєстраторам 
доступ до відомостей Державного земельного када-
стру, а також впроваджено новий сервіс електронних 
послуг, завдяки чому взаємодія громадянина і бізнес-
мена з державою стає більш прозорою та зручною. 
Важливим критерієм таких нововведень є зменшен-
ня корупційної складової та підвищення ефективності 
роботи влади. 

6 грудня 2017 року Міністерство юстиції України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства, 
Державне агентство з питань електронного уряду-
вання та Фонд Східна Європа запустили технічний 
механізм, що унеможливить подвійну реєстрацію 
прав оренди землі та прояви рейдерства.

На сайті Он-лайн будинку юстиції Міністерства 
юстиції України почала діяти нова електронна по-
слуга реєстрації договорів оренди земель сільсько-
господарського призначення у режимі он-лайн, тобто 
є можливість подати електронну заяву на реєстрацію 
права оренди земельної ділянки.

Для того, щоб скористатися цією послугою, необ-
хідно мати електронний цифровий підпис. 

Електронний цифровий підпис - це вид електро-
нного підпису, отриманого за результатом крипто-
графічного перетворення набору електронних даних, 
який дає змогу ідентифікувати підписувача. Реалізу-
ється він не за допомогою графічних зображень, а 
шляхом математичних перетворень змісту докумен-
ту, що гарантує неможливість підробки електронного 
цифрового підпису сторонніми особами.

Електронний цифровий підпис накладається за 
допомогою особистого ключа та перевіряється за 
допомогою відкритого ключа, які можна отримати в 
центрі сертифікації ключів або в будь-якій іншій орга-
нізації, уповноваженій видавати ключі електронного 
цифрового підпису фізичним і юридичним особам.

Отже, щоб подати заяву про реєстрацію права 
оренди земельної ділянки, необхідно зареєструва-
тися на сайті Он-лайн будинку юстиції https://online.
minjust.gov.ua/, зайти у свій особистий кабінет та об-
рати вкладку «Послуги»  «Подати заяву», обрати 

вид послуги «Державна реєстрація речових прав»  
«Реєстрація оренди земельної ділянки», заповнити 
заяву, додати сканкопії договору оренди землі та, за 
необхідності, інших документів для проведення дер-
жавної реєстрації права оренди.

Після того, як усі поля заяви будуть відповідним 
чином заповнені, а необхідні для реєстрації права 
оренди документи відскановані і долучені до заяви, 
заявник має обрати поле «Подати заяву» і підписати 
її власним електронним цифровим підписом. Також 
існує можливість зберегти заяву як чернетку, а потім 
відредагувати її і подати на реєстрацію. 

Також одним із важливих нововведень є те, що ще 
на стадії оформлення заявки кадастровий номер зе-
мельної ділянки, речові права на яку підлягають дер-
жавній реєстрації, одразу автоматично за допомогою 
програмних засобів буде перевірятися у Державному 
земельному кадастрі. І якщо кадастровий номер зе-
мельної ділянки вказано невірно, або відомості щодо 
земельної ділянки відсутні в базі даних Державного 
земельного кадастру, подати заявку буде неможли-
во. Така взаємодія має суттєво зменшити кількість 
відмов у реєстрації прав оренди з причини невірно 
зазначених даних.

Крім того на сайті Он-лайн будинку юстиції на 
сьогоднішній день можливо скористатися такою по-
слугою як SMS-інформування, яка дає можливість 
відслідковувати дії, що відбуваються з поданою зая-
вою. Для цього необхідно зайти в свій особистий ка-
бінет, обрати послугу «SMS-інформування», вказати 
номер реєстраційної заявки та свій номер телефону 
і натиснути кнопку «Відслідковувати». Таким чином 
заявник буде отримувати sms-повідомлення про стан 
поданої заяви.

Отже відтепер для подачі документів на реєстра-
цію права оренди землі заявник буде витрачати де-
кілька хвилин без черг, без контакту з чиновниками 
та зайвих витрат власного часу і нервів, а тому за-
проваджений електронний сервіс он-лайн реєстрації 
права оренди землі можна назвати послугою євро-
пейської якості.

Головний спеціаліст відділу взаємодії
з суб’єктами державної реєстрації та

підвищення кваліфікації державних 
реєстраторів Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції

у Чернігівській області 
Анастасія Оліфіренко

Європейський суд з прав людини є наднаціональною міжнародною судовою установою, що роз-
глядає скарги осіб щодо порушення їхніх прав державами – сторонами Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод.

На жаль, на даний час Україна посідає одне з перших місць за кількістю звернень до Європейського 
суду з прав людини.

Відповідно до Положення про представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду 
з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського 
суду з прав людини, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2007 №44/5, діяльність 
Урядового уповноваженого на регіональному рівні забезпечують представники Урядового уповноваженого 
у справах Європейського суду з прав людини, які очолюють регіональні відділення Секретаріату.

Представником Урядового уповноваженого призначається заступник начальника Головного управління 
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, 
мм. Києві та Севастополі наказом Міністра юстиції за письмовим поданням відповідного начальника управ-
ління юстиції, погодженим з Урядовим уповноваженим.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 24.11.2017 № 4641/к представником Урядового 
уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Чернігівській області призначено Рудого 
Сергія Анатолійовича, першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області.

Основними завданнями представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав 
людини у Чернігівській області є:

- координація роботи регіонального відділення;
- надання відповідей на запити Урядового уповноваженого та Секретаріату Урядового уповноваженого 

у справах Європейського суду з прав людини (далі – Секретаріат);
- надсилання до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судових органів 

запитів стосовно надання матеріалів і пояснень у справах про порушення Конвенції;
- щорічне інформування Урядового уповноваженого про діяльність  регіонального відділення, виконання 

відповідних доручень та проведення публічних заходів за звітний період;
- у випадках, що потребують негайного втручання Секретаріату, представником Урядового уповнова-

женого здійснюється своєчасне інформування про це Урядового уповноваженого;
- представник Урядового уповноваженого несе персональну відповідальність за діяльність регіонально-

го  відділення перед Урядовим уповноваженим.
Крім того, представник Урядового уповноваженого має право: 
- з метою виконання доручень Урядового уповноваженого та Секретаріату звертатись до місцевих ор-

ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та судових органів із запитами про надання 
матеріалів та коментарів у конкретних справах; 

- отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судових орга-
нів відповідні матеріали та інформацію у конкретних справах, які стосуються заявлених порушень положень 
Конвенції; 

- у разі потреби для виконання окремих завдань залучати до роботи регіонального відділення інших 
працівників обласних та районних управлінь юстиції (за погодженням з начальником відповідного управ-
ління юстиції); 

- брати участь у засіданнях і нарадах з питань, віднесених до його компетенції.

Сектор судової роботи та міжнародного співробітництва  
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області
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ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ!

Офіційні видання  
Міністерства юстиції України

Відповідно до Указу Президента України від 
13.12.96 № 1207/96 «Про опублікування актів за-
конодавства України в інформаційному бюлетені 
«Офіційний вісник України» Міністерство юстиції 
України з 1997 року видає бюлетень «Офіційний віс-
ник України» - єдине в Україні офіційне друковане 
видання, у якому двічі на тиждень друкуються пов-
ні тексти усіх нормативно-правових актів: законів 
України, указів та розпоряджень Президента Укра-
їни, постанов Кабінету Міністрів України, що мають 
нормативний характер, актів Конституційного Суду 
України, нормативно-правових актів Національного 
банку України, міжнародних договорів, що набрали 
чинності, нормативних актів міністерств, інших ор-
ганів виконавчої влади, зареєстрованих в Міністер-
стві юстиції України.

Міністерство юстиції України є засновником  жур-
налу «Бюлетень Міністерства юстиції України». Бюле-
тень включено до переліку наукових фахових видань 
Постановою Вищої атестаційної комісії України від 
11.06.2003 № 1-06/7. «Бюлетень Міністерства юсти-
ції України» - офіційне загальнодержавне періодичне 
юридичне науково-практичне видання. На сторінках 
журналу висвітлюються актуальні питання правової по-
літики держави та процесів державотворення, діяльно-
сті органів державної влади, у тому числі Міністерства 
юстиції України, судів, нотаріату та адвокатури, а та-
кож практика застосування законодавства та резуль-
тати дослідження правової науки. Журнал видається 
українською мовою один раз на місяць.

Зазначені офіційні видання, при здійсненні перед-
плати, будуть дієвими помічниками у роботі кожного 
правника та усіх, хто цікавиться законодавством.

Передплату офіційних видань Міністерства юсти-
ції України можна здійснювати у всіх поштових відді-
леннях та передплатних агенціях.

Зустріч з податківцями області в рамках 
просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»

24 січня 2018 року відбулась робоча зустріч з особовим складом Головного управлін-
ня Державної фіскальної служби у Чернігівській області в рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”.

Керівництво та спеціалісти Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області разом з представниками Чернігівської філії ДП «Національні інформаційні системи» роз-
повіли присутнім про основні аспекти діяльності органів юстиції області, реформи Мін ‘юсту та 
обговорили з ними актуальні питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
нотаріальної практики, зміни в законодавстві щодо посилення захисту права дитини на належне 
утримання.

Окрема увага приділялась популяризації зручних сервісів у сфері державної реєстрації ак-
тів цивільного стану – «Шлюб за добу», реєстрація народження дитини у пологовому будинку з 
одночасною реєстрацією її місця проживання, проставлення апостиля на офіційних документах, 
веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

По завершенні заходу кожен зміг поспілкуватись з нашими фахівцями. Податківців цікавили 
питання оформлення документів про розірвання шлюбу, подачі документів на реєстрацію шлюбу 
за прискореною процедурою, наявності онлайн запису на прийом до державного нотаріуса та 
вартості послуг у держнотконторах, визначення місця відкриття спадщини тощо.

Розгляд заяв (клопотань), скарг та особистий 
прийом громадян є важливою ділянкою роботи Го-
ловного територіального управління юстиції у Чер-
нігівській області, засобом отримання інформації 
про недоліки в роботі територіальних управлінь 
юстиції та дієвим засобом реалізації конституцій-
них прав громадян.

Забезпечення всебічного, неупередженого, 
об’єктивного, своєчасного розгляду звернень гро-
мадян та порушених в них питань, оперативне їх 
вирішення, задоволення прав та законних інтере-
сів громадян знаходиться під контролем начальни-
ка Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області, його заступників, началь-
ників структурних підрозділів Головного територі-
ального управління юстиції у Чернігівській області.

Особлива увага приділяється повторним та 
обґрунтованим зверненням, вивченню причин і 
умов їх надходження та усуненню причин, що їх 
породжують.

З метою попередження повторних та об-
ґрунтованих звернень громадян та неухильного 
виконання норм Закону України «Про звернення 
громадян», зокрема, створення умов для участі 
заявників у розгляді їх звернень, надання можли-
вості ознайомлення з матеріалами перевірок від-
повідних звернень Управлінням державної вико-
навчої служби Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області практикується 
запрошення заявників до розгляду їх звернень, в 
основному повторних. 

Так, 10 січня 2017 року, було проведено засі-
дання робочої групи по розгляду повторних та об-
ґрунтованих звернень за 2016 рік, 06 квітня 2017 
року - засідання по розгляду повторних звернень, 
які надійшли за І квартал 2017 року, 07 липня 2017 
року - за ІІ квартал 2017 року, 02 жовтня 2017 року 
за ІІІ квартал 2017 року та прийнято відповідні рі-
шення. 

Контроль за строками розгляду звернень гро-
мадян покладений на відділ організаційної роботи, 
документування та контролю Головного територі-
ального управління у Чернігівській області.

На виконання п.3 Розділу V «Порядку роз-
гляду звернень та організації особистого прийо-
му громадян у Міністерстві юстиції України, його 
територіальних органах, підприємствах, устано-
вах та організаціях, що належать до сфери його 
управління» щотижнево готується перелік звер-
нень, кінцевий термін виконання яких спливає на 
поточному тижні. Відповідальним працівником 
відділу організаційної роботи, документування та 
контролю Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області проводиться за-
вчасне нагадування про надання відповіді у вста-
новлені строки.

Також щомісяця на ім’я начальника Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській 
області подається доповідна записка про стан ро-
боти зі зверненнями громадян (зокрема про пору-

шення строків розгляду звернень та несвоєчасне 
надання відповідей заявникам) та перелік звер-
нень у розрізі структурних підрозділів, щодо яких 
установлений термін розгляду минув.

Обгрунтованих випадків не всебічного та 
не об’єктивного розгляду звернень громадян по 
Головному територіальному управлінні юстиції у 
Чернігівській області не допускалось.

Випадків порушення загальних строків роз-
гляду звернень та надходження скарг від грома-
дян щодо порушень строків розгляду звернень до 
Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області не надходило.

З метою надання правової допомоги громадя-
нам України в реалізації наданих їм конституцій-
них прав та сприяння організації роботи по розгля-
ду звернень громадян в приміщеннях структурних 
підрозділів Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області оформлені інфор-
маційні стенди, на яких розміщені графіки прийо-
му громадян керівництвом Міністерства юстиції 
України, керівництвом Головного територіального 
управління юстиції та керівництвом структурних 
підрозділів; графік проведення „гарячої” телефон-
ної лінії на 2017 рік, витяг з Закону України “Про 
звернення громадян”; витяги з законодавства 
щодо легалізації об’єднань громадян та зразки 
інших документів.

За звітний період до керівництва Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській 
області на особистому прийомі звернулося 170 
громадян та 163 громадянина під час проведення 
виїзних консультативних пунктів, що загалом до-
рівнює 333 громадян. 

Відповідно до Інструкції про порядок розгляду 
звернень та особистого прийому громадян у Мініс-
терстві юстиції України, в установах та організа-
ціях, що належать до сфери його управління, ве-
дуться журнали обліку особистого прийому грома-
дян. Звернення, надіслані з Міністерства юстиції 
України та інших органів, із зазначеними терміна-
ми розгляду, ставляться на контроль виконання та 
заносяться до реєстраційно - контрольних карток. 

За 2017 рік до Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області надійш-
ло 802 звернення (874 звернення за 2016 рік).

В Головному територіальному управлін-
ні юстиції у Чернігівській області електронні 
звернення приймаються на електронну адресу  
info@cn.minjust.gov.ua. 

На сайті Головного територіального управлін-
ня юстиції у Чернігівській області у рубриці «ЗВЕР-
НЕННЯ ГРОМАДЯН» розміщено оголошення про 
порядок подачі електронного звернення відповід-
но до статті 5 Закону України «Про звернення гро-
мадян» та електронна форма звернення.

За звітний 2017 рік до Головного територіаль-
ного управління юстиції у Чернігівській області на-
дійшло 17 електронних звернень.

Серед загальної кількості звернень, що на-

дійшли до Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області за вказаний період, 
розглянуто 12 повторних скарг та 3 повторні заяви 
з питань вирішення Управлінням державної вико-
навчої служби.

За звітний період до Головного територіаль-
ного управління юстиції у Чернігівській області з 
Міністерства юстиції України надійшло 124 звер-
нення громадян, від інших органів – 72, від заявни-
ків – 340, з Урядової «гарячої» лінії - 266 звернень.

Більшість звернень, що надходять до Головно-
го територіального управління юстиції, відносять-
ся до компетенції вирішення управлінням держав-
ної виконавчої служби – 529 звернень. ( 2016 рік 
- кількість 609 звернень). 

За звітний період до Головного територіаль-
ного управління юстиції у Чернігівській області 
надійшли 60 заяв та 16 скарг з питань організації 
роботи нотаріату, загалом - 76 звернень. В основ-
ному звернення стосувалися роз’яснення законо-
давства про вчинення нотаріальних дій. 

До відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану Управління державної реєстрації Голов-
ного територіального управління юстиції у Черні-
гівській області надійшло 32 звернення. 

За звітний 2017 рік надійшло 44 заяви з про-
ханням роз’яснити норми чинного законодавства

З питань державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно надійшло 40 звернень.

Із загальної кількості звернень громадян, які 
надійшли до Головного територіального управлін-
ня юстиції у Чернігівській області протягом 2017 
року обґрунтованим було визнано 2 звернення, 
що відноситься до компетенції вирішення Управ-
лінням державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській 
області. 

На розгляді Комісії з питань розгляду скарг у 
сферах державної реєстрації Головного терито-
ріального управління юстиції у Чернігівській об-
ласті було розглянуто 49 скарг на дії державних 
реєстраторів (41 скарга у сфері реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень та 8 
скарг у сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань).

На всі звернення Головним територіальним 
управлінням юстиції у Чернігівській області в ме-
жах терміну розгляду, встановленого статтею 20 
Закону України “Про звернення громадян”, надані 
письмові відповіді – роз’яснення чи рекомендації 
з обов’язковим посиланням на норми законодав-
ства, з тим, щоб юридична необізнаність не була 
використана їм на шкоду та роз’яснено порядок 
звернення у відповідні установи або порядок 
оскарження дій або бездіяльності органів управ-
ління.

Відділ організаційної роботи,  
документування та контролю  

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області

Обговорюємо практичні аспекти застосування 
Закону #ЧужихДітейНеБуває

Як фахівці юстиції 
чернігівців інформували

31 січня 2018 року команда Головного тери-
торіального управління юстиції у Чернігівській 
області вкотре провела вуличне інформування 
мешканців міста.

Правники розповіли містянам, як реалізують 
загальнонаціональний правопросвітницький проект 
Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», які сервіси 
на сьогодні доступні українцям, яких заходів вжито 
законодавцем задля посилення захисту права дити-
ни на належне утримання.

У чернігівців була нагода особисто поспілкувати-
ся з керівниками обласної юстиції та поставити пи-
тання, що їх турбують.

ЮСТИЦІЯ - ВІДКРИТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Результати розгляду звернень громадян  
Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області за 2017 рік

Питання взаємодії органів державної виконавчої служби та органів 
державної прикордонної служби обговорили у п’ятницю, 26 січня 2018 
року, на нараді представники двох структур – Головного територіально-
го управління юстиції та Чернігівського прикордонного загону.

Головна тема - практичне застосування Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права 
дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового 
стягнення заборгованості зі сплати аліментів».

Заступник начальника Головного територіального управління юстиції 
з питань державної виконавчої служби Сергій П’ятниця проінформував про 
зміни в Законі України «Про виконавче провадження» та Сімейному кодексі 
України, що набирають чинності 6 лютого цього року, і спрямовані на поси-
лення відповідальності боржників за невиконання рішень суду про стягнення 
аліментів.

Заступник начальника управління державної виконавчої служби Алла 
Єдомаха та начальник відділу прикордонного контролю Чернігівського при-
кордонного загону, полковник Олександр Семенюк зупинились на практич-
них аспектах встановлення тимчасового обмеження боржнику у праві виїзду 
за межі України при наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний 
розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.

Не залишилось поза увагою учасників наради реалізація органами при-
кордонної та державної виконавчої служби права того з батьків, з ким за 

рішенням суду проживає дитина, самостійно вирішувати питання щодо тим-
часового виїзду дитини за межі України з метою лікування, навчання дитини 
за кордоном, відпочинку, за наявності довідки, виданої органом державної 
виконавчої служби, про наявність заборгованості зі сплати аліментів.


