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В МЕЖАХ ПРОЕКТУ МІН’ЮСТУ «Я МАЮ ПРАВО!» РОЗПОЧАТО 
ІНФОРМАЦІЙНУ КАМПАНІЮ #СТОПБУЛІНГ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЇХ БАТЬКІВ

На запитання громадян 
відповідає Міністр юстиції

Які зміни очікують батьків, котрі хочуть  
виїхати з дитиною за кордон? 

Чинним законодавством України передбачено, що діти до 16 років мають право на виїзд за кордон за згодою батьків, 
в їхньому супроводі або ж в супроводі осіб, уповноважених ними. Причому згода батьків є обов’язковою незалежно від 
мети подорожі.

Незабаром, вже 29 серпня, набудуть чинності зміни в правилах виїзду дитини за кордон без згоди другого з батьків. Згідно з 
нововведеннями Закону 8296 #ЧужихДітейНеБуває право на виїзд з дитиною за кордон рівною мірою матиме як батько так і мати 
дитини, які розлучилися і проживають окремо. 

Той з батьків, з ким проживає дитина, і який не перешкоджає другому з батьків бачитися з дитиною, зможе виїхати з нею за 
кордон на термін до 1 місяця без дозволу іншого за умови  якщо має рішення суду або висновок органу опіки і піклування, яким 
підтверджено, що дитина проживає з ним. 

Для цього він повинен буде поінформувати рекомендованим листом другого з батьків, який не ухиляється від сплати аліментів 
і сумлінно виконує батьківські обов’язки,  про тимчасовий виїзд дитини за межі України (якщо його місце проживання відомо). 

В листі необхідно буде зазначити мету виїзду, державу прямування, відповідний часовий проміжок перебування у цій країні.
При перетині державного кордону України потрібно буде пред’явити рішення суду або висновок органу опіки та піклування  про 

визначення місця проживання дитини.
І обов’язково - повернутися до України з дитиною у строк до 1 місяця з дати виїзду.  Оскільки за порушення строку передбачена 

адміністративна відповідальність: штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; втрата на рік права виїзду 
дитини за кордон з одним із батьків без дозволу іншого на строк до 1 місяця, крім випадків, коли є нотаріально посвідчена згода 
на виїзд дитини другого з батьків. 

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області  

Олег Трейтяк

Міністерство юстиції в межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
за підтримки МФ «Відродження» та за сприяння Націо-
нальної поліції України розпочинає інформаційну кампанію 
#СтопБулінг, орієнтовану на дітей та їх батьків.

Булінг  – це агресивна і вкрай неприємна свідома поведінка 
однієї дитини або групи дітей стосовно іншої дитини, що супро-
воджується регулярним фізичним і психологічним тиском та є 
гострою проблемою сучасності.

За даними дослідження UNICEF Україна за 2017 рік, 67% ді-
тей стикалися з булінгом (були жертвою або свідком), а 40% 
постраждалих від цькування взагалі ні з ким не ділилися про-
блемою і не зверталися за допомогою. 25% - говорили про це 
не з дорослими (з другом чи братом/сестрою). З тих, хто мов-
чать – 40% соромляться про це говорити, а 22% вважають, що 
це нормальне явище.

За даними доповіді ВООЗ в 2016 році, Україна займає 9 міс-
це серед 42 досліджуваних країн по відсотку жертв булінгу се-
ред 15-ти річних (9% дівчат та 11% хлопців).

Найбільш розповсюдженим є психологічний і фізичний бу-
лінг. Проте, як наслідок поширення ролі комунікаційних тех-
нологій: телефонного зв’язку, Інтернету та соціальних мереж, 
з’являється новий вид цькування – кібер булінг. Це не просто 
пустощі або грубість, це особлива форма взаємин між дітьми, 

що за відсутності реагування може перерости в насильство.
Тому надзвичайно важливим є небайдужість батьків до сво-

єї дитини і постійне відстежування ситуації – настрою і стану 
дитини. Крім того, не варто забувати про тісний контакт з клас-
ним керівником, налагодження комунікації з іншими батьками 
в класі.

Пам’ятайте, якщо помітили, що:
–  у дитини немає друзів;
–  дитина боїться іти до школи;
–  має низьку самооцінку;
–  у дитини з’являються зіпсовані речі;
–  дитина сама наносить собі ушкодження;
–  сумна після спілкування у соціальних мережах та ін.
– поговоріть із дитиною, вислухайте та допоможіть вирішити 

проблемну ситуацію.
В рамках кампанії #CтопБулінг розроблено інформаційні мате-

ріали, з яких можна дізнатися, які види булінгу існують та як діяти 
в ситуації, якщо ви стали свідком булінгу. В них також міститься 
інформація для батьків, чиї діти стали жертвами цькування або ж 
самі вчиняють насилля щодо інших дітей.

Виховання молодого покоління – це невід’ємна складова 
правопросвітництва. І дуже важливо, щоб діти усвідомлювали 
своє право бути захищеними і знали, як діяти у разі посягання 
на їхню честь та свободу.

Чоловік мені не платив більше 2 років і заборгував майже 100 
тисяч гривень. Чи правда, що тепер він матиме заплатити набага-
то більше? Дякую за відповідь.

Тамара Сокурова
Коли починають діяти нові норми?
Завдяки активній позиції Уряду, Міністерства 

юстиції, народних депутатів та громадськості 
нам вдалося домогтися швидкого розгляду та 
ухвалення другого пакету новацій #ЧужихДі-
тейНеБуває Верховною Радою. 

3 липня пакет змін було прийнято в цілому. 
За кілька тижнів після цього документи були 
підписані главою держави. Відповідно, їхні нор-
ми у повному обсязі почнуть діяти з 29 серпня.

Чому було прийнято норми про введення 
штрафних фінансових санкцій щодо не-
платників?

Ціни зростають. Тому було дуже несправедливо, що людині, яка 
мала кількарічний борг, достатньо було його просто сплатити і зняти з 
себе усі обмеження щодо виїзду за кордон, керування автомобілем чи 
полювання. Адже за несплачені рік чи два тому кошти дитині можна 
було купити набагато більше книжок, ігор, одягу, ніж на момент спла-
ти. Саме тому ми запровадили прогресивну шкалу збільшення суми 
виплати, залежно від строку заборгованості.

Як змінюватиметься сума боргу?
Розробленими Міністерством юстиції документами передбачається, 

що державний або приватний виконавець виноситиме постанову про 
накладення штрафу за наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Якщо такий борг перевищує суму платежів за 12 місяців, то неплат-
никові доведеться викласти з власної кишені додаткові 20% від суми 
боргу. 

Такий простий приклад. Якщо горе батько чи мати мала сплачувати 
на утримання дитини 2000 гривень в місяць, однак кошти не виплачу-
валися впродовж року, то виконавець накладає штраф у розмірі 20% 
від суми заборгованості, тобто 4800 грн. Відповідно боржнику дове-
деться сплатити 28 тисяч 800 гривень.

Якщо ж розмір боргу перевищить суму платежів за 2 роки, то розмір 
штрафу вже становитиме 30%.

А ті горе-батьки, які матимуть заборгованість 3 чи більше роки, по-
винні будуть додатково сплатити на користь дитини 50% від нарахо-
ваного боргу.

Якщо ми повернемося до попереднього прикладу, то боржникові, 
який не платив 3 роки по 2000 грн в місяць, доведеться заплатити 
штраф – 36 тисяч. 

Різниця більш ніж переконлива, щоб позбавити неплатників бажан-
ня ігнорувати економічні права власної дитини. І чим більша сума бор-
гу – тим більшою і вагомішою буде переплата.

З якого моменту починає відраховуватися строк заборговано-
сті?

При цьому слід наголосити, що строк обчислення заборгованості зі 
сплати аліментів для накладення штрафів обчислюватиметься з дня 
пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Працівники органів державної виконавчої служби та приватні вико-
навці вноситимуть до Постанови про накладення штрафу інформацію 
про розмір заборгованості, яка утворилася з дня пред’явлення вико-
навчого документа до примусового виконання, та суму штрафу.

Такий документ має бути надісланий боржнику та тому з батьків, 
хто проживає з дитиною, наступного робочого дня після його вине-
сення.

Штрафи стягуватимуться виконавцем з боржника після погашення 
заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі та інших витрат 
виконавчого провадження, і перераховуватимуться стягувачу.

Якщо боржники не виконають норм постанови добровільно та не 
сплатять борг разом зі штрафом, виконавці отримають право стягнути 
відповідну заборгованість у примусовому порядку. При цьому вжива-
тимуся всі наявні у виконавців інструменти, зокрема, й арешт майна, 
коштів та інших активів.

Чи готові виконавці до запровадження цих норм?
Мін’юст не сидів, склавши руки, доки закони готувалися до другого 

читання та чекали на підпис Президента. Ми підготували чіткі інструк-
ції для виконавців щодо застосування новацій.

Окрім цього, виконавчі служби на місцях зібрали інформацію про 
боржників, строки заборгованості і з 29 серпня 2018 року будуть готові 
запроваджувати в дію нові норми.

Тому моя особиста порада до всіх, хто має заборгованість перед 
власними дітьми, не зволікати і якомога швидше її погасити. Лише так 
ви зможете уникнути нових санкцій.

Офіційні видання Міністерства юстиції України
1. ЖУРНАЛ «ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ» (ПЕРЕД-

ПЛАТНИЙ ІНДЕКС 40433).
В „Офіційному віснику України” повністю друкуються за-

кони України, укази та розпорядження Президента України, 
постанови Кабінету Міністрів України, що мають норматив-
ний характер; акти Конституційного Суду України, норматив-
но-правові акти Національного банку України, міжнародні 
договори, що набрали чинності; нормативні акти міністерств, 
інших органів виконавчої влади, зареєстровані в Міністер-
стві юстиції України. «Офіційний вісник України» є єдиним 
повним офіційним виданням. Зазначене  видання є дієвим 
помічником в роботі працівників органів юстиції та централь-
них органів виконавчої влади, їх територіальних органів, 
працівників підприємств, установ та організацій будь-якої 
форми власності, працівників суду та правоохоронних орга-
нів, адвокатів, нотаріусів, викладачів та студентів юридичних 
навчальних закладів.

2. ВИДАННЯ «КОДЕКСИ УКРАЇНИ».
Видання виходить у світ у двох формах: в теках з роз’єм-

ними замками і в книжковій. Видання в теках (передплатний 
індекс 74252) забезпечує підтримку текстів усіх кодексів у 
контрольному стані. Для цього разом з виданням користу-
вачам щомісячно поступають редакційні комплекти «Зміни». 
Поза тим, періодично надсилається електронний додаток – 
компакт-диск. На ньому розміщено дві комп’ютерні системи: 
«Кодекси України» з текстами усіх чинних кодексів у кон-
трольному стані, а також «Зібрання законодавства України» 
(повне законодавство).

Книжкова форма видання (передплатний індекс 21993) 
забезпечує користувачів лише текстом чергового кодексу, 
який подається в контрольному стані.

3. ВИДАННЯ «СИСТЕМАТИЧНЕ ЗІБРАННЯ ЧИННОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ» (ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 
01379). 

Багатотомний збірник «Систематичне зібрання чинного 
законодавства України» видається Міністерством юстиції у 
співпраці з міністерствами та іншими центральними орга-
нами виконавчої влади. В ньому нормативно-правові акти 
систематизовані згідно з Класифікатором за предметною 
ознакою.

Видання складається з друкованої і електронної частин. 
Перша із них публікує систематичні покажчики нових розді-
лів поточного укладання у накопичувальному вигляді. Елек-
тронна частина містить дві комп’ютерні правові системи на 
компакт-диску. Одна із них – система «Систематичне зібран-
ня чинного законодавства України» - включає тексти актів 
систематизованих за розділами вже завершеного укла-
дання. Інша система – «Зібрання законодавства України» - 
включає все законодавство України починаючи з 1991 року.

Офіційні видання Міністерства юстиції України будуть ді-
євими помічниками у роботі кожного правника та усіх, хто 
цікавиться законодавством. Передплату можна оформити у 
всіх поштових відділеннях.

                                                                              Відділ 
систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти
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№
з/п

Вид послуги
Одиниця 

виміру

 Вартість 
послуги 

(грн.)
з ПДВ

Код  
послуги

1 2 3 4 5

1. Пошук актового запису 
цивільного стану без по-
відомлення заявником 
даних про рік державної 
реєстрації актів цивільно-
го стану.     

За кожен 
рік понад 
семиріч-

ний строк 
перевірки

121,00 1 

2. Видача запрошення із за-
значенням дати держав-
ної реєстрації шлюбу. 

За одне 
запрошен-

ня 

 87,00 2

3.

3.1.

3.2.

Надання правової до-
помоги, що включає 
складення заяв (анкет, 
прохань), у вирішенні 
питання щодо повторної 
видачі свідоцтв та інших 
документів про державну 
реєстрацію актів цивіль-
ного стану: 
відділами державної ре-
єстрації актів цивільного 
стану не за місцем звер-
нення заявника; 
компетентними органами 
іноземних держав. 

За одну 
заяву 

За одну 
заяву

(анкету, 
прохання)

121,00

247,00

3

3.1

3.2

4.

4.1.

4.1.1

4.2.

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Організація та проведен-
ня індивіду-альних обря-
дів державної реєстрації 
шлюбу та народження 
(зокрема, обрядів ювілеїв 
весілля, обрядів заручин) 
з використанням різно-
манітних елементів уро-
чистості:
Чернігівським міським 
та Ніжинським місь-
крайонним відділами 
державної реєстрації 
актів цивільного стану 
Головного територіаль-
ного управління юстиції 
у Чернігівській області 
у відділі державної реє-
страції актів цивільного 
стану:

- індивідуальний обряд
- європейський обряд
- за скороченим сце-
нарієм
- традиційний обряд 
- індивідуальний обряд 
ювілею весілля

у відділі державної реє-
страції актів цивільного 
стану у вихідні та святкові 
дні: 

- індивідуальний обряд
- європейський обряд
- традиційний обряд 
- індивідуальний обряд 
ювілею весілля

за межами відділу дер-
жавної реєстрації актів 
цивільного стану:
в межах населеного пунк-
ту за місцезнаходженням 
відділу

- індивідуальний обряд
в межах населеного пунк-
ту за місцезнаходженням 
відділу у вихідні та свят-
кові дні

- індивідуальний обряд
за межами населеного 
пункту, де розташований 
відділ

- індивідуальний обряд
за межами населеного 
пункту, де розташований 
відділ у вихідні та святкові 
дні

- індивідуальний обряд

За один 
обряд

За один 
обряд

За один 
обряд

За один 
обряд

За один 
обряд 

За один 
обряд

623,00
556,00
191,00

410,00
488,00

721,00
643,00
474,00
565,00

777,00

899,00

926,00

1072,00 

4

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
10.08.2018               м. Чернігів                 №120/5                    

Про затвердження розмірів 
плати за надання платних 
послуг відділами державної 
реєстрації актів цивільного 
стану Чернігівської області

Відповідно до Переліку платних послуг, які 
можуть надаватися відділами державної ре-
єстрації актів цивільного стану, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 грудня 2010 року № 1168 (зі змінами), 
Порядку надання платних послуг відділами 
державної реєстрації актів цивільного стану, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 27 грудня 2010 року № 3335/5, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 29 грудня 2010 року за № 1380/18675 (зі 
змінами), підпункту 4.35 пункту 4, пункту 8 
Положення про Головні територіальні управ-
ління юстиції Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, в областях, 
містах Києві та Севастополі, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 23 
червня 2011 № 1707/5, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 
року за № 759/19497 (зі змінами)

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розміри плати за надання 

платних послуг відділами державної 
реєстрації актів цивільного стану Чернігівської 
області, що додається.

2. Заступнику начальника головного 
територіального управління юстиції з 
питань державної реєстрації – начальнику 
Управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Хардікову В.В. подати 
цей наказ на державну реєстрацію відповідно 
до Указу Президента України від 3 жовтня 
1992 року № 493 “Про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади” (зі змінами).

3. Заступнику начальника Управління –  
начальнику відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Управління державної  
реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 
Орєшкіній Ю.В., начальникам районних, 
міськрайонних, міського відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернігівській області забезпечити належну 
організацію надання платних послуг 
працівниками відділів державної реєстрації 
актів цивільного стану відповідно до розмірів 
плати за надання платних послуг відділами 
державної реєстрації актів цивільного стану 
Чернігівської області. 

4. Визнати таким, що втратив чинність 
наказ Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області від 27 лютого 
2017 року № 42/5 “Про затвердження  розмірів 
плати за надання платних послуг відділами 
державної реєстрації актів цивільного стану 
Чернігівської області”, зареєстрований в 
Головному територіальному управлінні 
юстиції у Чернігівській області 27 лютого 
2017 року за № 22/1111. 

5. Цей наказ набирає чинності з наступного 
дня після його опублікування.

6.  Контроль за виконанням даного наказу  
залишаю за собою.

Начальник
О.М.Трейтяк

Зареєстровано 
в Головному територіальному 

управлінні юстиції у 
Чернігівській області

10 серпня 2018 року за  
№ 47/1220

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального управління юстиції  у 
Чернігівській області  
10.08.2018 №120/5

  
Зареєстровано в Головному територіальному  

управлінні юстиції у Чернігівській області
 10 серпня 2018 року за № 47/1220

Розміри
плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного 

стану Чернігівської області 

4.1.

4.1.1

4.2.

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Новгород-Сіверським, 
Прилуцьким міськра-
йонними та районними 
відділами державної 
реєстрації актів цивіль-
ного стану Головного 
територіального управ-
ління юстиції у Чернігів-
ській області 
у відділі державної реє-
страції актів цивільного 
стану:

- індивідуальний обряд
- за скороченим сце-
нарієм
- традиційний обряд
- індивідуальний обряд 
ювілею весілля

у відділі державної реє-
страції актів цивільного 
стану у вихідні та святкові 
дні: 

- індивідуальний обряд
- традиційний обряд
- індивідуальний обряд 
ювілею весілля

за межами відділу дер-
жавної реєстрації актів 
цивільного стану:
в межах населеного пунк-
ту за місцезнаходженням 
відділу

- індивідуальний обряд
в межах населеного пунк-
ту за місцезнаходженням 
відділу у вихідні та свят-
кові дні

- індивідуальний обряд
за межами населеного 
пункту, де розташований 
відділ

- індивідуальний обряд
за межами населеного 
пункту, де розташований 
відділ у вихідні та святкові 
дні

- індивідуальний обряд

За один 
обряд

За один 
обряд

За один 
обряд

За один 
обряд

За один 
обряд 

За один 
обряд

578,00
177,00

387,00
488,00

669,00
448,00
565,00

777,00

899,00

926,00

1072,00

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

5. Складення за проханням 
фізичних осіб заяв про 
державну реєстрацію ак-
тів цивільного стану, про 
повторну видачу свідоцтв 
про державну реєстрацію 
актів цивільного стану 
та витягів з Державного 
реєстру актів цивільно-
го стану громадян, про 
внесення змін до актових 
записів цивільного стану, 
поновлення та анулюван-
ня актових записів цивіль-
ного стану. 

За одну 
заяву

76,00 5

6.

6.1

Доставка та вручення ви-
ключно:
повторно виданих свідоцтв 
та інших документів про 
державну реєстрацію актів 
цивільного стану фізичній 
особі за місцем її прожи-
вання (перебування):

- в межах населеного 
пункту області за місцем 
розташування відділу;
- за межами населеного 
пункту в межах району до 
50 км;
- за межами населеного 
пункту в межах району від 
50 км.

За одне  
обслугову-

вання

211,00

323,00

463,00

6.1

7. Надання консультацій з 
питань:

- застосування сімейного 
та цивільного законодав-
ства;
- витребування докумен-
тів про державну реє-
страцію актів цивільного 
стану

За одну 
консульта-

цію

70,00

98,00

7

Заступник начальника головного
територіального управління юстиції 

з питань державної реєстрації - начальник
Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції 
у Чернігівській області

В.В.Хардіков
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Нотаріус - це уповноважена державою фізична особа, 
яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотарі-
альній конторі, державному  нотаріальному  архіві  або  
незалежну  професійну нотаріальну діяльність, зокрема 
посвідчує права, а також факти, що мають  юридичне  
значення,  та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені за-
коном, з метою надання їм юридичної вірогідності, від-
повідно до статті 3 Закону України «Про нотаріат» (далі 
- Закону).

Нотаріусу забороняється використовувати свої повнова-
ження з метою одержання неправомірної вигоди або при-
йняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших 
осіб. 

За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справля-
ють державне мито у розмірах, встановлених чинним зако-
нодавством, що передбачено частиною 1 статті 19 Закону. 
Ставки державного мита за нотаріальні дії визначено Де-
кретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 
21.01.1993 року № 7-93 (зі змінами).

Крім того, згідно вимог частини 2 статті 19 Закону, Примір-
ного положення про порядок надання державними нотаріуса-
ми послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюва-
ними нотаріальними діями, а також послуг технічного харак-
теру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 
від 04.01.1998 № 3/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 30.01.1998 за № 55/2495 (із змінами і доповнення-
ми), державні нотаріуси мають право надавати громадянам 
та юридичним особам додаткові платні послуги правового та 
технічного характеру, які за своїм змістом є правовою допо-
могою та послугами з технічного виготовлення документів і 
не мають на меті отримання прибутку. Надання такої допомо-
ги спрямоване на реалізацію конституційного права кожного 
на юридичну допомогу з метою захисту своїх прав, свобод та 
законних інтересів. 

Наказом Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області від 25.07.2011 № 390/1, зареєстрова-
ного в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 
05.08.2011 № 21/847, затверджено Положення про порядок 
надання державними нотаріусами послуг правового характе-
ру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а 
також послуг технічного характеру (далі – Положення).    

При зверненні громадян до державних нотаріальних кон-
тор з питань, при розгляді яких можуть бути надані додат-
кові послуги правового чи технічного характеру, нотаріус 
має з’ясувати у особи, яка звернулася, чи бажає одержати 
такі послуги, і, у випадку згоди, нотаріус зобов’язаний дати 
роз’яснення щодо умов їх оплати.

За надання державними нотаріусами додаткових послуг 
правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нота-

ріальними діями, а також технічного характеру справляється 
окрема плата у розмірах, що встановлюється Головним тери-
торіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції  України  
в  Автономній  Республіці  Крим, головними територіальними 
управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севасто-
полі. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, 
спрямовуються до Державного бюджету України. 

Надання додаткових послуг здійснюється на підставі та-
рифних ставок, які затверджуються відповідно до законодав-
ства наказом Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області, тому на відміну від приватних нотаріу-
сів, їхні розміри не можуть бути змінені нотаріусами на влас-
ний розсуд. З метою відкритості і доступності інформації, усі 
дані про тарифи розміщуються на стендах у державних нота-
ріальних конторах Чернігівської області.

Крім того, з тарифами за надання додаткових послуг пра-
вового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріаль-
ними діями, а також технічного характеру, які надаються дер-
жавними нотаріусами Чернігівської області, що затверджені 
наказом Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області від 26.07.2017 № 135/5, зареєстровано-
го в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігів-
ської області 26.07.2017 № 45/1134, можна ознайомитися на 
офіційному веб-сайті Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області http://just.cg.gov.ua. 

Оплата за надання правової допомоги та послуг технічного 
характеру справляється у встановленому чинним законодав-
ством порядку тільки за безготівковими розрахунками шля-
хом перерахування коштів на спеціальний реєстраційний ра-
хунок Головного територіального управління юстиції у Черні-
гівській області, відкритий в Головному управлінні Державної 
казначейської служби України у Чернігівській області: грома-
дянами - через місцеві відділення ощадного або інших банків 
за квитанціями, юридичними особами - згідно з платіжними 
дорученнями через банки.

На підставі пункту 2.4 Положення від сплати за надання 
правової допомоги звільняються:

- інваліди Великої Вітчизняної війни;
- нваліди 1-ї та 2-ї груп;
- громадяни  за  надання  їм  правової  допомоги,  необхід-

ної для 
- призначення та одержання державних допомог та пенсій;
- фонди підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі (республіканський, обласні, міський) - за надання їм 
правової допомоги при посвідченні договорів іпотеки;

- громадяни - спадкоємці померлих вкладників установ 
Ощадбанку за надання їм правової допомоги при прийнятті 
спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину на гро-
шові вклади; 

- громадяни, які постраждали внаслідок стихійного лиха, 
при посвідченні правочинів з нерухомим майном;

- постраждалі учасники масових акцій громадського про-
тесту, що відбулися у період із 21 листопада 2013 року по 21 
лютого 2014 року, та члени їх сімей за надання їм правової 
допомоги при прийнятті спадщини та видачі свідоцтва про 
право на спадщину;

- учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

Завідувачі державних нотаріальних контор несуть відпові-
дальність за належну організацію роботи, пов’язану з надан-
ням державними нотаріусами правової допомоги та послуг 
технічного характеру, проведенням ними розрахунків по та-
рифах, веденням обліку квитанцій та відомостей.

Уся плата, отримана за надання державними нотаріусами 
додаткових платних послуг правового та технічного характе-
ру, після проведення обов’язкових відрахувань до бюджету, 
використовується на покриття витрат, пов’язаних з органі-
зацією надання правової допомоги та послуг технічного ха-
рактеру, у тому числі на оплату праці додатково залучених 
працівників нотаріату, крім державних службовців.

Крім того, ці кошти також можуть бути використані на по-
криття витрат, які в повній мірі не забезпечені загальним 
фондом державного бюджету на утримання державних но-
таріальних контор.

У разі ненадання додаткової платної послуги, за яку осо-
бою сплачено грошові кошти, ця сума підлягає поверненню, 
що передбачено пунктом 3.3 Положення. Повернення спла-
чених послуг правового характеру, які не пов’язані із вчиню-
ваними нотаріальними діями, а також послуг технічного ха-
рактеру здійснюється Головним територіальним управлінням 
юстиції у Чернігівській області за заявою цієї фізичної або 
юридичної особи, адресованою нотаріальній конторі, та по-
данням завідувача нотаріальної контори, складеним на ім’я 
начальника Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області, до якого долучено оригінал квитанції 
про сплату коштів за додаткові послуги правового та техніч-
ного характеру (для фізичних осіб) чи копія платіжного дору-
чення (для юридичних осіб).

Підсумовуючи вищевикладене, варто відмітити, що надан-
ня додаткових послуг правового та технічного  характеру,  які  
не  пов’язані  із вчинюваними нотаріальними діями спрямова-
не на реалізацію конституційного права кожного на юридич-
ну допомогу з метою захисту своїх прав, свобод та законних 
інтересів. 

Провідний спеціаліст відділу з питань нотаріату  
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області
Тетяна Крисенко 

Особливості надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та 
технічного   характеру,   які не пов’язані  із вчинюваними нотаріальними діями

Представники юстиції зустрілись з 
трудовим колективом Управління 

Держгеокадастру області

8 серпня 2018 року команда Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області на чолі з очільни-
ком Олегом Трейтяком зустрілась з трудовим колективом 
Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській об-
ласті аби розповісти про останні новації та механізми захи-
сту прав, зокрема у сфері виконавчого провадження.

Олег Трейтяк розповів працівникам про так званий закон 
#ЧужихДітейНеБуває, зміни, що на сьогодні вдосконалюють 
порядок примусового стягнення заборгованості зі сплати алі-
ментів, посилюють відповідальність боржників. Він повідомив 
аудиторії, що незабаром запрацюють нові норми законодавства 
щодо права на виїзд з дитиною за кордон.

Також представники управління юстиції розповіли про інші 
напрямки реформування системи, доступ громадян до послуг 
і сервісів Міністерства юстиції, порядок вчинення нотаріальних 
дій тощо.

У бібліотеці ім. М.Коцюбинського 
говорили про захист прав

7 серпня 2018 року відбулась зустріч з трудовим колек-
тивом міської бібліотеці ім. М. Коцюбинського, участь в якій 
прийняла представник Міністерства юстиції України - дер-
жавний експерт експертної групи з правової обізнаності Ди-
ректорату з прав людини, доступу до правосуддя та право-
вої обізнаності Олена-Анна Чабан.

Відкрила захід начальник Управління дер-
жавної реєстрації нормативно-правових актів, 
правової роботи та правової освіти Людмила 
Кузьміна, яка розповіла про реалізацію проекту 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 
на Чернігівщині, його інформаційні кампанії. 

Представник управління юстиції запропонувала учас-
никам пройти анкетування щодо вільного доступу до 
правової допомоги в межах реалізації цього проекту.

Олена-Анна Чабан поінформувала присутніх як 
звернутися до Міністерства юстиції України, вказавши 
на багатоканальний телефонний номер Мін’юсту, єди-
ний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги, роз’яснила порядок особистого прийому 
громадян та розгляду звернень у Міністерстві юстиції.

Приватний нотаріус Чернігівського нотаріально-
го округу Андрій Баглай звернув увагу учасників на 
питання оформлення спадщини, розповів про види 
спадкування, видачу свідоцтва про право на спад-
щину на окремі види спадкового майна, види плате-
жів, що справляються під час оформлення спадщини 
тощо. Про порядок призначення та надання населен-

ню субсидій розповіла головний спеціаліст Управління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної 
у місті Чернігові ради Світлана Виноградова.

Начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління державної реєстрації 
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Світлана Трянова обговорила з присутніми розпочату 
Міністерством юстиції інформаційну кампанію #СтопБулінг, орієнтовану на дітей та їх батьків.
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Запрошуємо  
до роботи на посаді державного 

нотаріуса!
Головне територіальне управління юстиції у 

Чернігівській області запрошує осіб, які мають 
свідоцтво про право на зайняття нотаріальною 
діяльністю, на роботу в державних нотаріаль-
них конторах Чернігівської області.

Вакантні посади у:
• Першій чернігівській державній нотаріальній конторі (4 

посади);
• Ічнянській районній державній нотаріальній конторі;
• Корюківській районній державній нотаріальній конторі;
• Козелецькій районній державній нотаріальній конторі;
• Куликівській районній державній нотаріальній конторі;
• Ріпкинській районній державній нотаріальній конторі;
• Ніжинській міській державній нотаріальній конторі;
• Ніжинській районній державній нотаріальній конторі;
• Новгород-Сіверській районній державній нотаріальній 

конторі;
• Срібнянській районній державній нотаріальній конторі;
• Талалаївській районній державній нотаріальній кон-

торі.

МИ ПРОПОНУЄМО:
- офіційне працевлаштування;
- гідні умови праці;
- стабільну, офіційну та достойну заробітну плату;
- можливість професійного росту.

Довідки за телефонами: (0462) 672-834, 674-127 – відділ 
персоналу; (0462) 672-869 – відділ з питань нотаріату.

Маленькі чернігівці завітали до «Міста професій»
Чи замислюються дітлахи над тим, ким хочуть 

бути, коли виростуть? Яку професію оберуть? 
Що знають про державних виконавців та нота-
ріусів? – запитали фахівці юстиції у маленьких 
чернігівців під час профорієнтаційного проекту 
«Місто професій», який відбувся 4 серпня у Цен-
тральному парку культури та відпочинку в місті 
Чернігові.

Представники різних професій зібралися на захо-
ді, щоб розповісти дітям  особливості і таємниці своєї 
роботи. Команда чернігівської юстиції представляла 
роботодавця – Головне територіальне управління 
юстиції у Чернігівській області. Посадовці розпові-
ли батькам про діяльність органів юстиції, новації в 
законодавстві, зокрема, у сфері захисту прав жінок і 
дітей. Діти ж могли спробувати себе в різноманітних 
юридичних професіях і на деякий час стати нотарі-
усами, державними виконавцями, реєстраторами 
шлюбу, одружитися і  продати житло.

Жоден з учасників  театралізованого дійства не 
залишився байдужим. Діти по-дорослому виконува-
ли свої службові обов’язки, дорослі – по-дитячому 
раділи, що наша молодь талановита, має потенціал 
та цілі на майбутнє.

Проведено прес-брифінг з питань виконання рішень судів 
про стягнення аліментів

1 серпня 2018 року за участі керівництва Голов-
ного територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області, представників Чернігівського місце-
вого центру з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги та адвокатської спільноти відбувся 
прес-брифінг у Чернігівській обласній державній 
адміністрації.

Спікери зустрічі – Олег Трейтяк, Сергій П’ятниця, 
Юлія Бойко, Олександр Радченко поінформували 
про законодавчі ініціативи щодо посилення відпо-
відальності неплатників аліментів, розповіли про 
практичні аспекти діяльності, спрямовані на захист 
прав дітей.

Начальник Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк розпо-
вів медійникам про роботу, що ведеться в області 
в напрямку примусового стягнення аліментів, діючі 
механізми впливу на боржників і новації другого па-
кету законопроектів #ЧужихДітейНеБуває.

«Значні суми заборгованості наразі погашаються 

завдяки посиленню відповідальності неплатників 
аліментів. Так, показник погашеної заборгованості 
по аліментним зобов’язанням складає більше 57 
млн. грн.», - повідомив він.

За словами керівника Управління державної ви-
конавчої служби Сергія П’ятниці, на виконанні у те-
риторіальних відділах державної виконавчої служби 

перебуває 15 050 виконавчих проваджень про стяг-
нення аліментів, що складає 21,5 % від загальної 
кількості виконавчих проваджень усіх категорій.

Спікери констатували, що з початку дії інформа-
ційної кампанії сума стягнення аліментів зросла на 
570 %.

Юлія Бойко зауважила, що з кожним днем кіль-
кість звернень громадян з питань надання безоп-
латної вторинної правової допомоги до місцевих 
центрів безоплатної вторинної правової допомоги 
тільки зростає. Не виключенням є категорії справ по 
сімейним правовідносинам. «Переважна більшість 
заявників – це жінки, котрі звертаються, в тому чис-
лі, з приводу збільшення розміру аліментів, стягнен-
ня пені за несвоєчасну сплату аліментів, вирішення 
питань про притягнення боржника до відповідаль-
ності», - розповіла представник системи БВПД.

Адвокат Олександр Радченко говорив про прак-
тичні аспекти реалізації законодавчих ініціатив, 
спрямованих на захист прав дітей.

На засіданні регіонального штабу обговорили стан 
виконання рішень про стягнення аліментів

6 серпня 2018 року начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк, началь-
ник Управління державної виконавчої служби Сергій П’ятниця 
говорили про новації другого пакету законодавчих ініціатив 
#ЧужихДітейНеБуває на засіданні регіонального штабу з коор-
динації, моніторингу та контролю за станом виконання органа-
ми державної виконавчої служби Чернігівської області рішень 
про стягнення аліментів.

“Аби механізм захисту прав дитини на належне утримання дійс-
но працював, фахівці органів юстиції вживають всіх заходів, спря-
мованих погашення заборгованості зі сплати аліментів”, - зазначив 
на засіданні керівник обласного управління юстиції. Він розповів про 
організацію роботи в цьому напрямку, встановлені обмеження для 
неплатників, відповідальність за несплату аліментів.

Сергій П’ятниця роз’яснив присутнім 
ініціативи, що пропонує законодавець 
в другому пакеті #ЧужихДітейНеБуває.

З питань порядку денного доповіли 
начальник Чернігівської філії державної 
установи «Центр пробації» в Чернігів-
ській області Євгеній Скалюн, представ-
ники Управління превентивної діяльно-
сті ГУНП в Чернігівській області Руслан 
Кононченко і Лідія Буряк, начальник від-
ділу мисливського господарства Черні-
гівського обласного управління лісового 
та мисливського господарства Микола 
Пиріг і головний спеціаліст-юрискон-
сульт цього  відділу Оксана Темнюк.


