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Ради України з питань
захисту прав людини,
національних меншин
та міжнаціональних
відносин, співзасновник ГО «Люстраційний комітет України» І. Суслова,
яка стверджує в інтерв’ю, що ініціатива повинна йти
від політичної еліти,
якій народ делегував
повноваження.
У «Незалежній юридичній консультації» публікуємо матеріал, який стосується
реалізації права на державну службу.
Наукова частина журналу містить
статті, в яких розглядаються вплив глобалізації на соціальну функцію сучасної держави; призначення стратегічного
планування тощо. Також подаємо рецензію на монографію Г. Свириденко «Право
мірна поведінка: сучасний контекст».
Це наш останній «весняний» номер.
На вулиці вже буяє літо, і я бажаю
всім оптимізму, рівноваги, а найголовніше – людей, які б приносили сонце
у Ваше життя.

dp

co

i.c
om

В ідкриває наш
травневий номер
змістовна стат тя
«Роль ДП «Центр
оцінки та інформації» в регулюванні
тарифів та вартості
продукції енергетичних підприємств», автором якої є в. о. директора ДП «Центр
оцінки та інформації» В. Леманинець.
У матеріалі йдеться
про гармонізацію цінової політики відповідно до європейських стандартів,
про комплексну роботу, якою займається
вищезгадане підприємство.
У «Сучасній юстиції України» подані
новини Мін’юсту, а також інформація про
Міжнародну щорічну науково-практичну
конференцію «Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри»,
приурочену до 100-річчя Національної
академії наук України.
Нашим співрозмовником у «Фокусі
юстиції» стала народний депутат України,
голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної
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В РЕГУЛЮВАННІ ТАРИФІВ ТА ВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ енергетичних ПІДПРИЄМСТВ
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В. М. Леманинець
в. о. директора
ДП «Центр оцінки та інформації»
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Тарифи на теплову та електричну енергію стали чи не найобтяжливішими комунальними послугами
для пересічних громадян. І хоча ринкові ціни відпущені, держава продовжує в інтересах населення
здійснювати регулювання тарифів і вартості продукції енергетичних підприємств
та проводити роботи з гармонізації цінової політики відповідно до європейських стандартів.
Це суттєво впливає на доступність цін. Такою комплексною роботою займається, зокрема,
державне підприємство Міністерства юстиції України – «Центр оцінки та інформації».
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За своєю організаційною структурою державне підприємство
«Центр оцінки та інформації» є комерційним державним підприємством, яке засноване на державній
власності та належить до сфери
управління Міністерства юстиції
України.
Підприємство було створено 12 квітня 1971 року згідно
з наказом Міністерства хіміч-
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ної промисловості СРСР №225
як Київську філію дослідно-конструкторського бюро автоматики.
Впродовж своєї діяльності кілька
разів змінювало назву. Останнього разу, відповідно до наказу Міністерства юстиції України
від 16.08.2017 року № 2612/5,
державне підприємство «Державний інститут судових економіко-правових та технічних

експертних досліджень» пере
йменовано у ДП «Центр оцінки
та інформації» (далі – ДП «ЦОІ»).
Того ж року, відповідно до наказу Міністерства юстиції України
від 15.09.2017 року № 2880/5,
до ДП «ЦОІ» було приєднано державне підприємство «Українська правова інформація», одним
з основних видів діяльності якого
була видавнича діяльність.

бюлетень міністерства юстиції україни
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Сьогодні «Центр оцінки
та інформації» є профілюючим
у визначенні загальних виробничих норм паливно-енергетичних
ресурсів. Скороченням розрахунків норм витрат енергоресурсів
займається, зокрема, спеціальний
відділ. Також здійснюємо експертизу енергоємності підприємств
всіх форм власності.
Головним узагальнюючим показником розвитку будь-якої країни є динаміка показників ВВП
та питомих витрат енергоресурсів
на одиницю валового внутрішнього продукту. Тобто ефективність
економічних показників залежить
передусім від енергетичних витрат.
Звичайно, показники енергоємності
ВВП в різних країнах різні. Як кажуть,
хто як дбає, так і має. Наприклад,
якщо у Японії цей показник складає 0,27 кг нафтового еквіваленту
на один долар, у США 0,34, у світі
в цілому – 0,31, то в Україні – 0,98.
Як бачимо, нам є на кого рівнятися
і є над чим наполегливо працювати.
З метою проведення аналізу та підготовки загальновиробничих норм
питомих витрат палива, теплової
та електричної енергії співпрацюємо з підприємствами машинобудівної галузі та хімічного комплексу
України. Зокрема, співпраця ведеться з такими провідними підприємствами столиці, як ВАТ «Меридіан»
ім. С. П. Корольова, ДП «АНТОНОВ»,
а також ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ДП «Імпульс»,
підприємствами «Укроборонпрому» та іншими. Роботи проводяться на підставі відповідного наказу
Міністерства промислової політики
України, експертні висновки нада-

на розгляд та погодження загальновиробничі норми питомих
витрат палива, теплової та елект
ричної енергії, було виявлено,
що в собівартість продукції включено лише 20 відсотків використаної
енергії. Таким чином, підприємство доводилося до банкрутства.
Разом з тим завищені без вагомих
доказів (розрахунків) загальновиробничі норми питомих витрат
навпаки призводять до збільшення цінової політики на продукцію.
І через великі витрати енергоресурсів продукція стає неконкуренто
спроможною. Тому у зв’язку з тим,
що у вартість продукції закладається значна частина енергоресурсів
та зниження загальновиробничих
норм, багато підприємств не допускають значного підвищення
цінової політики на свою продукцію. До речі, до таких підприємств
належать й вищезгадані столичні підприємства. Наприклад, підприємство ВАТ «Меридіан» щороку
скорочує загальновиробничі норми
паливно-енергетичних ресурсів,
мається на увазі паливо, теплову
та електричну енергію. Більше того,
з цією метою воно переходить
на альтернативні види палива,
зокрема, на дрова.
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ДП «Центр оцінки та інформації» –
єдине підприємство,
яке розробляє норми витрат
паливно-енергетичних ресурсів
для машинобудівного комплексу.

ються на погодження до органів
виконавчої влади. Зокрема, погодження загальновиробничих норм
для державних підприємств покладено на Міністерство економічного розвитку України, а для всіх
інших підприємств –на управління
обласних державних адміністрацій з питань енергозбереження.
Нині вже налагоджена активна робота з 13 обласними державними
адміністраціями, а інші облдерж
адміністрації для ознайомлення
отримали «Методику розрахунку
норм питомих витрат паливноенергетичних ресурсів на продукцію для підприємств машинобудівного комплексу». Ця галузева
методика, розроблена фахівцями
ДП «ЦОІ», затверджена наказом
Міністерства промислової політики
України № 184 від 22.05.2006 року
та погоджена з Держкоменерго
збереження. Державна реєстрація
відповідних документів передбачає
реєстрацію нормативно-правових
актів, які мають міжвідомчий характер. Окрім того, за необхідності
«Центр оцінки та інформації» надає
облдержадміністраціям відповідні
консультації.
Важливо й те, що погодження
загальновиробничих норм питомих
витрат для всіх підприємств визначено у Законі України «Про енерго
збереження». Особливість проведення нормування полягає в тому,
що при розрахунках собівартості продукції промислових підприємств витрачені енергоресурси повинні повністю включатися
в собівартість цієї продукції. Підставою є «Методичні рекомендації
по формуванню собівартості продукції у промисловості», які також
розроблені нашим підприємством
та затверджені Міністерством
промислової політики України
(наказ № 373 від 9.07.2007 року).
Керівників підприємств, які
не будуть дотримуватися зазначених рекомендацій, чекають небажані наслідки. Так, на одному
з підприємств, яке не надавало

Методичними рекомендаціями
ДП «ЦОІ» по формуванню
собівартості продукції
у промисловості користується
майже 80 підприємств: таких
гігантів, як «Укроборонпром»,
«Укрзалізниця», «Енергоатом».

Щодо ліцензійних підприємств
ТЕЦ, ТЕС, РЕС, які постачають
теплов у та електричну енергію
на потреби житлово-комунального господарства, то тут також діють
чіткі державні умови. Встановлені
підприємством тарифи на енерго
ресурси подаються на розгляд Національній комісії, яка здійснює
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тема номера
ності використання. Отже, нами гармонізовано практично всі стандарти, що стосуються індивідуального
спорядження працівників, які виконують роботи на висоті. У підсумку
вже розроблено 37 гармонізованих стандартів, що впроваджуються на всіх підприємствах України.
У нинішньому році плануємо розробити ще 20 нових стандартів.
Тож стабільне регулювання
енергозатрат та введення в дію
європейських стандартів є надійним алгоритмом значного задоволення окремих насущних потреб
споживачів та покупців.
Звичайно, всі наші розробки
ґрунтуються на широкій законодавчій базі. Усі нормативно-правові
акти, які стосуються енергозбереження та інших питань, що цікавлять громадян, регулярно друкуємо для широкого загалу у нашому
виданні «Офіційний вісник України». Це – популярне найповніше
офіційне видання повних текстів
нормативно-правових актів, аналогів якому немає. Журнал виходить
двічі на тиждень як у друкованому, так і в електронному варіантах.
Опубліковані в ньому нормативноправові акти є чинними в усіх правозастосовних заходах. Саме тому
«Офіційний вісник України» має
багато передплатників. До речі, передплатити це видання можна у відділеннях Укрпошти або придбати
у відділі збуту «Центру оцінки та інформації». Окрім того, «Офіційний
вісник України» широко розповсюджений в бібліотечній системі по
всіх областях. Поширюємо ми правові знання пересічних громадян
та підвищуємо професійний рівень
фахівців у галузі права також у нашому загальнодержавному науковопрактичному фаховому виданні
«Бюлетень Міністерства юстиції
України». Це важливий правопросвітницький напрям нашого підприємства. І, як ми переконалися,
лише комплексний підхід у вирішенні нагальних проблем населення дає позитивні результати.
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введенням в дію нових європейських та міжнародних стандартів
в інших напрямках, які також впливають на регулювання цінової
політики. Адже це питання є особливо актуальним у зв’язку зі вступом України до Світової організації
торгівлі та міжнародного співробітництва. Наше підприємство, зокрема, розробляє стандарти, які встановлюють вимоги до безпечності
машин та засобів індивідуального
захисту працівників. Такі роботи
виконуються за державними програмами відповідно до «Плану
робіт з національної стандартизації». Отже, здійснюємо розробку
стандартів, гармонізованих до європейських. Гармонізовані стандарти є ідентичними за змістом
і формою подання. Розробляються
методом перекладу відповідного
міжнародного ІСО або європейського ЕН на українську мову з внесенням пояснень та доповнень,
які враховують національні особливості і нагальні виробничі потреби. Наприклад, розробки стандартів у сфері безпечності машин
встановлюють основні принципи
проектування машин, які будуть
стосуватися конкретних аспектів
безпеки. Актуальними стали і розроблені національні стандарти
щодо індивідуального спорядження працівників, які виконують
роботи на висоті. Адже бувають
випадки падіння працівників або
предметів. Враховано такі супутні
фактори, як пожежна небезпека, дія
електричного струму, підвищений
рівень запиленості тощо. Розроблено також серію національних стандартів для робітників, що працюють
на відкритому повітрі, у тому числі,
за несприятливих погодних умов.
Зокрема, було розроблено фундаментальний стандарт для таких
засобів індивідуального захисту,
як захисні рукавички. Цей стандарт
встановив відповідний порядок
випробування захисних рукавичок,
вимоги до їх дизайну, конструкції,
безпечності, комфорту та ефектив-
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державне регулювання у сфері
енергетики. Обов’язковою умовою
щодо розгляду тарифів якраз і є надання затверджених та погоджених
питомих витрат палива на виробництво одиниці теплової та електричної енергії. В зв’язку з цим ДП «ЦОІ»,
як структура, що належить до Міністерства юстиції України, має можливість також відслідковувати всі
зміни, доповнення та нові постанови й розпорядження, що стосуються енергоефективності і проходять
реєстрацію в Мін’юсті. Нині деякі
підприємства стали економічно
слабкими, вони продовжують працювати не за прогресивними нормами і нормативними витратами
паливно-енергетичних ресурсів,
що створює можливості для різних
махінацій. Маючи досвід роботи,
висококваліфікованих фахівців
та базу даних підприємств, надаємо висновки щодо стану діяльності того чи іншого підприємства.
Тож таким чином державне підприємство «Центр оцінки та інформації» ще й сприяє запобіганню
корупції.
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Показник «виробнича
собівартість» – один з основних
економічних показників
підприємств, і це обумовлює
необхідність однозначного
визначення методики
його розрахунку незалежно
від того, де буде використовуватись
показник виробничої собівартості.
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Важливий у цьому зв’язку і міжнародний досвід. Країни ЄС та інші
розвинені країни впроваджують
стандарти щодо максимально дозволеного споживання енергії
та стандарти енергоспоживання.
А в Україні аналогічні стандарти у цій сфері повинні повністю
запровадитись до 2020 року.
Тож наполегливо працюємо і над
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новини
•
досягнення
•
У фокусі юстиції
•
Міжнародне співробітництво
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сучасна юстиція україни

новини

Координаційна зустріч

a

«Я МАЮ ПРАВО!» за участі
територіальних управлінь юстиції

екту, наявні та потенційні проблеми, а також поділилися історіями
успіху реалізації заходів в рамках
правопросвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО!».
«Важливим є виховання у суспільства нульової толерантності
до використання неправових методів вирішення своїх проблем», –
зазначив Олексій Бонюк – директор Координаційного центру
з надання правової допомоги.
Владислав Власюк – генеральний директор Директорату з прав
людини, доступу до правосуддя
та правової обізнаності окреслив стратегічну мету, динаміку
реалізації проекту, а також важ-

ливість оцінки впливу проведених
в рамках проекту заходів.
Про можливості взаємодії з провайдерами правової допомоги
в рамках реалізації проекту учасникам заходу розповідали Оксана Косенко – спеціаліст ПРООН
з розвитку спроможності організацій громадянського суспільства,
а також Євген Полтенко –виконавчий директор Мережі правового розвитку.
Юлія Сергеєва – координатор
проекту, радник Міністра юстиції,
окреслила важливі складові ефективної комунікації в рамках реалізації проекту.
Державні експерти Директорату з прав людини, доступу до
правосуддя та правової обізнаності обговорили із учасниками
підтриманий Урядом План заходів на 2018 рік щодо реалізації правопросвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО!», а також провели
практичні заняття щодо напрямів
реалізації проекту. На завершення
зустрічі представники регіональних управлінь юстиції розробили
та презентували власні концепції правопросвітницьких заходів
в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!».
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Сергій Петухов – заступник
Міністра юстиції з питань європейської інтеграції, відкриваючи
зустріч, зазначив, що захід проводиться з метою напрацювання ефективної моделі взаємодії
Мін’юсту і територіальних управлінь юстиції щодо реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!».
Роман Романов – директор
Програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» відзначив
цінність правопросвітництва в розрізі розвитку системи безоплатної
правової допомоги в Україні.
Учасники зустрічі обговорили
основні напрями реалізації про-

.u

Директоратом з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності
Міністерства юстиції України за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»
було проведено Координаційну зустріч «Я МАЮ ПРАВО!» за участі представників
Головних територіальних управлінь юстиції (ГТУЮ) – регіональних координаторів проекту.
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бюлетень міністерства юстиції україни

i.c
om

.u

англомовну карту
проекту «Я МАЮ ПРАВО!»

a

Мін’юст
презентує

Наприкінці квітня Директоратом з прав людини,
доступу до правосуддя та правової обізнаності презентовано
карту загальнонаціонального правопросвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО!» англійською мовою.

Карта містить інформацію про мережі партнерських організацій, що спільно з Міністерством юстиції України та Координаційним центром з надання правової допомоги беруть участь у реалізації проекту.
Зокрема, на карті доступна інформація по кожній області та м. Києву про діяльність таких організацій:

✓
✓
✓

 ережа хабів громадянського суспільства (http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/
М
operations/projects/democratic_governance/civil-society-for-democracy-and-rights.html)
Мережа правового розвитку (https://ldn.org.ua/)

co

✓

Асоціація юридичних клінік (https://legalclinics.in.ua/)
IREX (https://www.irex.org/region/europe-eurasia/ukraine)

dp

Як зазначають у Директораті, провайдери безоплатної правової допомоги та громадські організації відіграють важливу роль у реалізації проекту. Так, завдяки залученню системи безоплатної правової допомоги
Міністерство юстиції реалізує повний цикл «знання [прав] - дія - захист», адже в більшості випадків саме
знання своїх прав та розуміння, до кого слід звернутися, щоб вирішити правову проблему, безпосередньо
впливають на результат.

Завдання Мін’юсту – забезпечити: аби громадяни України
знали та захищали свої права. Переконані, що спільними зусиллями
ми зможемо досягти поставленої мети!

11

сучасна юстиція україни

новини

До 100-річчя

національної академії наук України

a

22 травня в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція
«Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри».

dp

co

i.c
om

.u

Відкрив конференцію директор Інституту Ю. Шемшученко.
Вітальне слово мали відомі науковці-правознавці: А. Селіванов,
О. Скрипнюк, О. Копиленко, Н. Оніщенко та ін., а також народні депутати І. Суслова та В. Карпунцов.
У роботі цього важливого наукового заходу взяли участь не лише
доктори, кандидати юридичних
наук, а й аспіранти, здобувачі.
Конференція пройшла у конструктивній, творчій атмосфері і сприя
ла розвитку правової аналітики, її доктринальним підходам
та практичному осмисленню.

12
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сучасна юстиція україни

новини

Павло Петренко:

.u

a

Мін’юст запустив відкритий реєстр
підприємств-боржників
з виплати зарплат

i.c
om

Міністерство юстиції України в рамках проекту зі стягнення боргів з зарплат на користь працівників
запустило відкритий електронний реєстр підприємств-боржників.
Про це у травні під час засідання Уряду повідомив Міністр юстиції України Павло Петренко.
на базі регіональних управлінь
юстиції стартувала масштабна
інформаційна кампанія.
«З початку 2018 року органами
юстиції стягнуто майже 170 млн грн
боргів з виплати заробітної плати
на користь близько 13 тис. працівників. Якщо до початку роботи штабів Мін’юсту щомісячний
рівень погашення боргів становив 32,3 млн грн, то після старту
кампанії лише за півтора місяця
нами стягнуто вже 73,8 млн грн
боргів з виплати зарплати по всій
країні», – додав Міністр юстиції.
Для прикладу, відділ примусового виконання рішень Департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції домігся виплати
ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднан-

dp

co

«Ми запустили публічний електронний реєстр злісних боржників з виплати заробітної плати.
До нього увійшли підприємства
як державної, так і корпоративної форм власності. Кожен охочий
зможе без будь-яких перешкод
через портал erb.minjust.gov.ua
перевірити, чи сплачує конкретне підприємства зарплату своїм
працівникам. Особливо актуальною ця інформація може бути для
бізнесменів для прийняття правильного рішення, чи варто мати
справу з тим чи іншим контрагентом», – наголосив очільник Мін’юсту. Він звернув окрему увагу на те,
що до списку потрапили усі без
винятку боржники – жодних поблажок немає. Більше того, в кожному регіоні опубліковано місцеву
#ДошкуГаньби злісних неплатників заробітної плати.
За словами Павла Петренка,
з 2 квітня, коли стартувала кампанія зі стягнення боргів з неплатників зарплат, почали діяти
спецгрупи державних виконавців, робота яких сфокусована
на виконанні таких проваджень.
Також була запроваджена система
моніторингу показників динаміки
заборгованості. Окрім цього,
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ня «Азот» 12,6 млн грн на користь 501 працівника. Виконавці
із Запорізької області стягнули
з КП «Підприємство комунальної
власності» – 6,9 млн грн на користь 228 працівників. 3,7 млн грн
на користь 117 працівників повернуло ПАТ «Рівнеазот».
«І таких успішних кейсів у нас
уже кілька десятків. Нині ми продовжуємо збирати та узагальнювати інформацію про боржників. Зокрема, перевіряємо дані,
які надходять до нас від українців,
адже часто борги не показуються
в офіційній звітності. Ми маємо
зробити усе можливе, щоб гарантувати право українців на отримання зароблених коштів», –
резюмував Павло Петренко.

бюлетень міністерства юстиції україни

Більше 12 тисяч
звернень опрацьовано

.u

a

операторами call-центру
за три місяці 2018 року

i.c
om

Call-центр Міністерства юстиції України продовжує надавати інформаційно-консультативні послуги
з основних напрямів діяльності відомства. Зокрема, протягом І кварталу 2018 року
оператори call-центру опрацювали 9 596 вхідних дзвінків, які надійшли на єдиний багатоканальний
телефонний номер (044) 364 23 93. Також за цей час операторами
прийнято 2 540 електронних звернень, які надійшли на електронну адресу callcentre@minjust.gov.ua.

dp

co

Найбільш актуальні питання, що надходили
до call-центру у І кварталі 2018 року:
– надання інформації щодо реєстрації та руху документів, які надходять до Міністерства юстиції
України;
– порядок виконання рішень Європейського суду
з прав людини;
– надання правової оцінки діям державних виконавців по виконавчих провадженнях;
– стягнення аліментів;
– доступ до професії приватного виконавця;
– дотримання прав засуджених осіб;
– п орядок державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців;
– п орядок державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно;
– порядок державної реєстрації актів цивільного
стану;
– проставлення апостиля;
– отримання відомостей з реєстрів, держателем
яких є Мін’юст.

Сall-центр Міністерства юстиції було запущено за підтримки проекту
«Нове правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
в тестовому режимі в липні 2017 року, його офіційне відкриття
відбулось наприкінці січня цього року.
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сучасна юстиція україни

новини

Мін’юст запроваджує

a

онлайн-чати з питань державної
реєстрації актів цивільного стану

.u

З метою оперативного надання громадянам консультацій у сфері державної реєстрації
актів цивільного стану у відділах державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції
в областях та місті Києві запроваджено новий сервіс - «Он-лайн чат».

dp

co
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Он-лайн чат – це сучасний засіб комунікації між органами влади та громадянами,
який забезпечить швидке реагування на звернення громадян,
що стосуються процедур державної реєстрації актів цивільного стану.

16

За допомогою он-лайн чатів
громадяни мають можливість:
з адати питання та одразу
отримати відповідь в режимі
«живого спілкування»;
п оставити питання в будьякий зручний час, відповідь
на яке отримають в найкоротший термін;
оцінити якість наданих послуг і написати свою думку.
Скористатись послугою та отримати відповіді на запитання в режимі он-лайн, можна, звернувшись
на офіційні веб-сайти головних
територіальних управлінь юстиції
в областях та місті Києві.

•
•
•

Посилання:
 ttps://minjust.gov.
h
ua/news/info/on-laynchati-viddiliv-derjavnoireestratsii-aktivtsivilnogo-stanu
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бюлетень міністерства юстиції україни

В установах
виконання покарань

.u

a

стартував проект
«Справедливість та правовий захист»

i.c
om

Це спільний проект Міністерства юстиції України та МГО «Міжнародна Ліга захисту прав громадян
України» безоплатної правової допомоги для засуджених та працівників ДКВС України.
Ліга захисту прав громадян України» Едуард Багіров.
На першому етапі проекту
братимуть участь п’ять адвокатів,
які надаватимуть безоплатні усні
та письмові консультації з найбільш
актуальних питань, що турбують
засуджених і працівників установи. До кінця червня 2018 р. проект
Мін’юсту та МГО «Міжнародна Ліга
захисту прав громадян України»
охопить всі установи виконання покарань Київської області.
«Завдання Міністерства юстиції – бути тією основою, на якій
чаша терезів не нахилятиметься ні
в сторону засуджених, ні в сторону адміністрації. Ми за цим пильно
стежимо і продовжуватимемо й надалі виконувати відповідну роботу
щодо встановлення справедливості.
У деяких установах адміністрація
перегинає палицю, з цим ми теж
будемо боротися», – додав Денис
Чернишов.
З липня безоплатні послуги правозахисники надаватимуть в межах Центрального
міжр егіонального управління
(Житомирська, Черкаська і Чернігівська області). У серпні проект
охопить Західне міжрегіональне
управління (Львівська, Волинська,

dp

co

«Левова частка осіб, які відбувають покарання в наших установах,
не знають своїх прав, а їх незнання
веде до порушення. Безумовно, свої
права потрібно відстоювати і захищати відповідно до українського
законодавства. Сьогодні активно
працює система безоплатної правової допомоги, і ми будемо її розвивати й для засуджених», – заявив
заступник Міністра юстиції України
Денис Чернишов.
Презентація спільної ініціативи
відбулася в Бучанській виправній
колонії №85, де особи, які відбувають покарання, вперше отримали
правову допомогу від правозахисників в рамках нового проекту.
«Сьогодні ми пропонуємо новий
формат спілкування – створення
Ради з прав людини в Бучанській
колонії. До неї входитимуть і співробітники, і засуджені, які зможуть
обговорювати будь-які питання,
що виникають в колонії. Зокрема,
й суперечливі, і їх потрібно обговорювати в присутності представників прокурори. Тобто всі питання
можна вирішувати на місці і не потрібно писати скаргу в інстанції.
Це значно прискорить процес пошуку компромісу», – наголосив голова правління МГО «Міжнародна

Закарпатська, Івано-Франківська,
Рівненська та Тернопільська області), у вересні – Південне між
регіональне управління (Одеська,
Кіровоградська, Миколаївська
та Херсонська області), у жовтні –
Південно-Східне міжрегіональне
управління (Дніпровська, Донецька
та Запорізька області), у листопаді –
Північно-Східне міжрегіональне
управління (Харківська, Луганська,
Полтавська та Сумська області),
у грудні – Центрально-Західне між
регіональне управління (Вінницька,
Хмельницька та Чернівецька області). «Спільно з правозахисниками та міжнародними організаціями
ми розробили пам’ятки для родичів
засуджених та осіб, узятих під варту,
аби кожен мав можливість ознайомитися зі своїми законними правами та обов’язками. Такі пам’ятки
вже найближчим часом будуть
в усіх установах виконання покарань», – наголосив в. о. начальника
Адміністрації ДКВС України Олександр Крикушенко.
До кінця року планується в усіх
колоніях України одночасно 18-го
числа щомісяця заслуховувати засуджених осіб і працівників виправної колонії адвокатами та право
захисниками.
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День вишиванки
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у міністерстві юстиції україни
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бюлетень міністерства юстиції україни

«STUDIO ВЕСНА 2018»

i.c
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У кінці квітня Інститутом кримінально-виконавчої служби за підтримки Міністерства юстиції України,
Національної академії внутрішніх справ та Пенітенціарної асоціації України проведено
курсантсько-студентський форум «STUDIO ВЕСНА 2018». Захід відбувся на базі Міністерства юстиції України.
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Форум проводився серед вищих навчальних
закладів України. Його мета – популяризація Національної академії внутрішніх справ та Інституту кримінально-виконавчої служби України серед
вищих навчальних закладів нашої держави, а також
державної кримінально-виконавчої служби України
та відзначення 20-ї річниці її створення.
Форум «STUDIO ВЕСНА 2018» проводився у два
етапи, які поєднували науково-практичну та спортивно-ерудиційну частини. Науково-практична
частина передбачала проведення конференції
«Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє», а спортивно-ерудиційна частина –
проведення змагання з міні-футболу, а також інтелектуальних конкурсів для визначення найбільш
ерудованої команди.
У заході взяли участь команди з 8 провідних
вищих навчальних закладів України: Національної
академії внутрішніх справ; Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; Дніпропетровського державного університету внутрішніх
справ; Національної академії Служби безпеки України; Національного торгово-економічного університету; Національного авіаційного університету;
Київської Трьохсвятительської духовної семінарії
УГКЦ; Інституту кримінально-виконавчої служби.
Це склало близько 250 учасників.

Науковий захід відкрили начальник Інституту
кримінально-виконавчої служби, доктор юридичних наук, заслужений діяч науки і техніки України
Є. Бараш, заступник начальника Адміністрації з питань
дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту,
О. Торкунов, директор Департаменту пробації О. Янчук.
Також з вітальними словами до учасників звернулися поважні гості та члени журі Форуму, які представляли вищі навчальні заклади України, що брали
участь у заході. Усі команди показали високий рівень
ерудованості, професійної обізнаності, підготовки,
креативності у вирішенні інтелектуальних завдань
та гарну фізичну підготовку під час проведення спортивних змагань з футболу.
Визначною подією під час роботи Форуму стало
підписання меморандуму про співпрацю між Головним територіальним управлінням юстиції у місті
Києві та Інститутом кримінально-виконавчої служби.
Учасниками від Головного територіального управління юстиції у місті Києві були: С. Куценко – начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві, О. Мацюк – начальник Управління
реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти, В. Сацюк – завідувач сектору
зв’язків з громадськістю.
Завдяки таким заходам співпраця та дух чесних
змагань будуть міцніти з кожним роком.
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«Ініціатива

i.c
om

.u

a

повинна йти від політичної еліти,
якій народ делегував
повноваження», –
Ірина Суслова
Пропонуємо читачам інтерв’ю з народним депутатом України Іриною Сусловою, головою підкомітету
з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань захисту прав людини,
національних меншин та міжнаціональних відносин, співзасновником ГО «Люстраційний комітет України».

Ірино Миколаївно,
хто Ви за освітою?
Ким мріяли стати
у дитинстві?
Як сталося, що Ви потрапили
у «велику» політику?
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За освітою я економіст, але зараз
розширюю горизонти своїх знань
та заочно здобуваю вищу юридичну
освіту. Мої дитячі мрії щодо професії
не були чітко виражені. Але твердо
знала одне – робота буде пов’язана
з допомогою людям. Так і вийшло,
адже зараз в парламенті займаюсь
захистом прав людини.
Депутатській діяльності передувала тривала громадська робота.
Ще під час Помаранчевої революції, будучи ученицею 10-го класу,
допомагала Майдану у своєму рідному Житомирі. Це був мій перший
серйозний громадський досвід.
Потужний імпульс дала Революція Гідності. Тоді я зрозуміла,
що країну треба змінювати не лише
«знизу», але й «згори». Ініціатива
повинна йти від політичної еліти,

Маємо найбільше представництво
жінок за часів незалежності. Найбільше, але недостатнє. У Швеції,
наприклад, вони складають 44%
парламенту, а також мають вагоме
представництво у всіх комітетах.
Тоді як у Верховній Раді України
в багатьох комітетах немає жодної жінки.
Вважаю, що гендерна рівність
не повинна обмежуватись стінами парламенту, а мусить пронизувати все суспільство. Коли стала
парламентарем, потрапила до
підкомітету з питань гендерної
рівності і недискримінації. Для
себе твердо вирішила, що свої
Який відсоток жінок
обов’язки буду виконувати сумнині працює у Верховній
лінно, й намагаюсь дотримуваРаді України?
тись цього принципу. Поступово
Ви є прибічником
знайомлячись з проблематикою,
встановлення гендерної
зрозуміла, що проблема гендеррівності у парламенті,
ної рівності є надзвичайно акЧому Вас так турбує
туальною. Через дискримінацію
саме ця тема?
сотні тисяч українських жінок
Сьогодні 12% народних де- не задіяні в економічному житті,
путатів України – це жінки. потерпають від домашнього наякій народ делегував повноваження. Це стало одним зі стимулів йти
у «велику» політику.
Я познайомилася із багатьма активістами Майдану, і уже після пере
моги Революції Гідності ми створили люстраційний комітет. Домагалися прийняття законодавства
про очищення влади, створювали
люстраційні комітети в регіонах.
Тому, коли запропонували спробу
вати сили й піти до парламенту –
не вагалась. Не тому, що прагнула
влади, а через розуміння, що у Верховній Раді матиму більше можливостей для позитивних змін.
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бюлетень міністерства юстиції україни
правової експертизи депутатських
законопроектів. Тобто усі вони
мусять фахово вивчатися на предмет відсутності там дискримінаційних норм, а також їхнього
впливу на загальний стан гендерної рівності в країні.
Великим досягненням є включення до проекту Виборчого
кодексу норми про гендерне
квотування. Не менше двох осіб
в кожній п’ятірці списку повинні бути представниками однієї
статі. За невиконання норми передбачені санкції – відмова ЦВК
реєструвати партійний список.
Пишаюсь, що низка важливих ініціатив втілилась в життя
та вже стала законами. Зокрема, ухвалений законопроект 7277,
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і постанов. Значна їх частина
стосується саме гендерних питань. Законопроект 6109 ліквідує усі дискримінаційні норми,
які заважають служити жінкам
в армії в однакових з чоловіками
умовах. Зокрема, він встановлює
рівні можливості при укладанні
контракту на проходження війсьВами ініційовані
кової служби, скасовує обмеженнапрацювання комплексних ня щодо звільнення жінок в запас,
змін до законодавства
забезпечує жінкам та чоловікам
України з питань
рівний обсяг відповідальності
забезпечення рівних прав
під час проходження служби. Ната можливостей жінок
разі законопроект вже ухвалений
і чоловіків. У чому вони
в першому читанні. Розраховую
полягають?
на підтримку колег під час голоЗа час депутатської робо- сування в цілому.
ти стала автором та співавтоЗаконопроект 8315 пропонує
ром більше 150 законопроектів впровадити систему гендерно-

a

сильства, обмежені в своїх трудових правах. Тобто держава втрачає потенціал розвитку. Замість
перешкод нам слід створювати
умови й будувати суспільство рівних прав та можливостей. Це безпосередньо позитивно вплине
на якість життя усіх українців.
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Як сприймає суспільство
рівність соціальних
і трудових прав?
Чи готові українські жінки
та чоловіки працювати
і нести відповідальність
нарівні?

звернень громадян, а й громадських організацій та приватних підприємств. Також закон стосується
різних за своєю суттю документів
(пропозицій, заяв, скарг). В умовах
збільшення кількості цих документів страждає якість зворотного зв’язку з боку чиновників, який
часто обмежується формальними
відписками або переадресацією
до інших органів державної влади.
Загалом застосування діючого
закону «Про звернення громадян» призвело до дивної ситуації,
коли люди часто не отримують
відповіді по суті, їхня проблема
не вирішується. У відчаї громадяни «бомбардують» скаргами
вищі установи державної влади,
в тому числі й народних депутатів.
Обсяг таких звернень з кожним
роком збільшується й не дає можливості надати усім вичерпну відповідь. Тобто система комунікації
між громадянами та владою дає
суттєві збої.
Робоча група, яку я очолюю,
покликана відповісти на питання: яким мусить бути законодавство про звернення громадян?
Треба змусити управлінців різного рівня реагувати на звернення
громадян по суті, розвантажити держустанови від нетипових
для них звернень та спрямувати
енергію чиновників в потрібне русло, пришвидшити діалог
між людьми та владою й зробити зворотний зв’язок більш
оперативним, допомогти людям
спрямувати своє звернення саме
до тієї інстанції, де питання буде
вирішене, розмежувати різні типи
звернень та сфокусувати увагу
саме на заявах і пропозиціях.
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Дослідження свідчать, що частина українців просто не помічають дискримінації за гендерною
ознакою та вважають її нормою.
Натомість саме в трудових відносинах жінки найчастіше відчувають подвійні стандарти у ставленні до представників різних статей.
Розрив у заробітній платі є одним
із найбільш яскравих проявів
нерівності. За даними Держслужби статистики України, за 9 місяців
2017 року розмір середньомісячної заробітної плати жінок був
на 22,5% нижчий за зарплату чоловіків. Існує таке ганебне явище,
як професійна сегрегація. В силу
стереотипів вона ділить професії на так звані «жіночі» і «чоловічі». Жінки переважають в галузях з більш низькою зарплатою
(зокрема, у бюджетній сфері –
освіті, охороні здоров’я, секторі
соціальних послуг). До того ж вони
поєднують працю за професією
з безоплатною працею вдома.
В середньому на останню українка
витрачає до 5 годин в день. Жінки
стикаються з більшою кількістю
проблем при пошуку нової роботи. За результатами досліджень,
близько 30% оголошень про вакансії містять вимоги щодо статі.
Жінки менше легально зайняті
на роботах зі шкідливими умовами
праці, тому не отримують відповідних компенсацій. Натомість вони
часто все ж працюють на таких виробництвах неофіційно.

Після потужного флешмобу
#жінкаможевсе громадськість
домоглася скасування наказу
Мін істерства охорони здоров’я
№256, який містив в собі список
заборонених для жінок професій.
Тепер боремося за денонсацію
конвенції Міжнародної організації праці №45 про заборону праці
жінок на підземних роботах.
Замість заборон слід створювати якісні умови праці для всіх.
Це ключовий принцип політики
Євросоюзу в трудових відносинах.
Він досягається через системну
профілактику ризиків, усунення їхніх першопричин, адаптацією робочого місця до потреб
працівників, плануванням та організацією запобіжних заходів,
проведенням регулярних інструктажів з питань безпеки праці.
В ЄС проводять жорсткий курс
на посилення відповідальності
за недотримання трудових стандартів – аж до закриття компанії.
Але загалом завдяки постійним
взаєминам працівників та роботодавців, які контролюють одне одного, система діє ефективно. Особливі умови праці створюються
лише для вагітних працівниць, породіль та годувальниць. Директиви
Ради ЄС, що стосуються охорони
праці, – це готові рецепти позитивних змін в цій галузі. Варто лише
імплементувати їх до національного законодавства, й саме це передбачає План заходів Україна-ЄС.

a

який змушує несумлінних платників аліментів виконувати свої
зобов’язання. В умовах, коли кожна
5-та родина в країні є неповною,
а жінки несуть на собі тягар самостійного виховання та утримання
дітей, це є надзвичайно важливо.
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Ви з робочою групою
готуєте нову редакцію
Закону України
«Про звернення громадян».
Про які новації йдеться?

З 1996 року в Україні діє закон
«Про звернення громадян», який
за попередні роки змінювали
14 разів. Проте по суті він лишається типовим пострадянським законодавчим актом, який несе в собі
усі недоліки радянської моделі
відносин влади та держави. Зокрема, він регулює не лише порядок

Що б Ви побажали
читачам нашого видання
та його колективу?

Бажаю кожному натхнення,
енергії та сил на добрі справи!
Не будьте байдужими, допомагайте одне одному та об’єднуйтесь
заради позитивних змін!

бюлетень міністерства юстиції україни

Європейський суд

a

з прав людини підвищив рівень
справ України проти Росії

Нагадаємо:
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«Це свідчить про надзвичайну важливість справ,
які були подані нашою державою
в особі Міністерства юстиції проти агресора,
який регулярно порушує права наших громадян
на непідконтрольній українській владі території», –
зазначив Іван Ліщина.

.u

Палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) прийняла рішення про передачу чотирьох міждержавних
заяв України проти Росії щодо порушень прав людини в анексованому Криму та на сході України
до Великої палати Суду. Про це повідомив заступник Міністра юстиції України Іван Ліщина.

 іністерством юстиції від імені України подано
М
низку позовів проти Російської Федерації,
яка анексувала Крим та окупувала окремі регіони
Донецької та Луганської областей.
У рамках справ до Європейського суду подано
тисячі сторінок доказів, відео- та фотофактів.
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Велика палата Європейського суду складається з 17 суддів, які виносять остаточне рішення.
Тоді як звичайні справи розглядають 7 суддів.
Палата ЄСПЛ може передати справи на користь Великої палати Суду, якщо справа стосується дійсно
серйозних порушень норм Європейської конвенції з прав людини чи протоколів до неї.
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Міжнародне співробітництво

Павло Петренко
та Лю Чжен’юю
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a

підписали Меморандум
про співробітництво
між міністерствами юстиції
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Міністр юстиції України Павло Петренко та заступник Міністра юстиції Китайської Народної Республіки
Лю Чжен’юю підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством юстиції України
та Міністерством юстиції КНР.
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Найбільш цікавою для обох сторін є спів
праця у напрямку реформування системи
в’язниць, а також український досвід у створенні фактично з нуля системи пробації
як для дорослих, так і для неповнолітніх.
«Ми маємо дуже позитивні кейси запровадження системи пробації. Для прикладу,
пілотні проекти з пробації для неповнолітніх дали неймовірні результати – 98% з тих,
хто брав участь у пробаційних програмах,
не вчинили злочинів повторно. Зараз ми переносимо цю практику на дорослих, і вона
також дає нам можливість з оптимізмом дивитися у перспективи пробації в Україні», –
наголосив Павло Петренко.
Представники відомств також підтримали
ініціативу створення спільної робочої групи,
яка зосередить свою діяльність на правових
питаннях. Вона діятиме в рамках урядової
комісії зі співробітництва.
Учасники зустрічі обговорили реформи,
які нині запроваджуються в системі юстиції України. Зокрема, підняли тему судової
реформи та змін в системі примусового
виконання судових рішень та рішень інших
органів.
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НЕЗАЛЕЖНА
ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

i.c
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Конституція України гарантує кожному право на працю,
а також рівне право доступу до державної служби (ст. ст. 38, 43).

Однак, як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 19 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон),
законодавець все ж таки визначив коло осіб, які мають право на державну службу.
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Так, право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною
мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:
1) магістра – для посад категорій «А» і «Б»;
2) бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії «В».
Отже, при визначенні права на державну службу ключову роль відіграють чотири основні критерії:
1. Вік.
2. Громадянство.
3. Володіння державною мовою.
4. Рівень освіти.
Відповідно до ч. 1 ст. 34 Цивільного кодексу України та ст. 6 Сімейного кодексу України повноліття
в Україні настає у віці 18 років. Отже, особи, які не досягли 18 років, не можуть за своїм віком вступити
на державну службу. Крім того, законодавець передбачив також граничний вік перебування на державній
службі – 65 років (п. 1 ч. 2 ст. 19 Закону).
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Що стосується громадянства, відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про громадянство України»
громадянами України є:
1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня
1991 року) постійно проживали на території України;
2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент
набрання чинності Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 року) проживали
в Україні і не були громадянами інших держав;

№ 05(199) 2018 РОКУ

бюлетень міністерства юстиції україни
3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис
«громадянин України», та діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну і на момент прибуття
в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України;
4) особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів
України.

a

Крім того, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 19 Закону на державну службу не може вступити особа,
яка має громадянство іншої держави.

.u

Доказами, що підтверджують громадянство України, є документи, перелік яких наведено у ст. 5 Закону
України «Про громадянство України», зокрема, паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, тимчасове посвідчення громадянина України, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення
в Україну.
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Державною мовою в Україні є українська мова (ч. 1 ст. 10 Конституції України).
Проведення атестації д ля
визначення рівня володіння
державною мовою не завжди
є обов’язковою процедурою. Відповідно до п. 56 Постанови вільне
володіння державною мовою також
підтверджується для осіб, які мають
такі документи:
1) документи державного зразка про загальну середню освіту,
видані до 2000 року, з оцінкою «5»
за вивчення української мови;
2) документи державного
зразка про загальну середню
освіту, видані після 2000 року,
з балом про підсумкову державну атестацію з української мови
не менше 10;
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Вільне володіння державною
мовою офіційно підтверджується
за результатами атестації, порядок
проведення якої затверджений
постановою Кабінету Міністрів
України від 26.04.2017 № 301
«Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ
на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»
(далі – Постанова). Відповідно
до Постанови атестацією є оцінювання рівня вільного володіння державною мовою особами,
які претендують на зайняття посади державної служби, відповідно
до вимог щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей.

3) диплом молодшого бакалавра
(молодшого спеціаліста), бакалавра,
магістра (спеціаліста) з відповідним
додатком з оцінкою «відмінно»
за вивчення української мови;
4) диплом бакалавра, магістра
(спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література;
українська мова та література і іноземна мова; філологія.
На підставі документів, визначених п. 56 Постанови, або за результатами атестації особі видається
посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, яке діє
безстроково і є одним із обов’язкових документів при вступі на державну службу.

Разом з тим, для посад категорії «А», окрім вільного володіння державною мовою,
передбачено володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.
Така вимога набрала чинності 1 травня 2018 року.
Відповідно до ст. 12 Статуту Ради Європи офіційними мовами Ради Європи є англійська та французька мови.
Статтею 20 Закону визначаються також вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу.
Слід зазначити, що цими вимогами фактично додається ще один критерій для вступу
на державну службу залежно від категорії посади – відповідний стаж роботи або стаж державної служби.
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Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги до їхньої
професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.
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3) для посад категорії «Б» у державному органі,
юрисдикція якого поширюється на територію однієї
або кількох областей, міста Києва або Севастополя,
та його апараті – досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби
в органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми власності
не менше двох років, вільне володіння державною мовою;
4) для посад категорії «Б» в іншому державному
органі, крім тих, що зазначені у пунктах 2 і 3 цієї
частини, – досвід роботи на посадах державної
служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи
на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою;
5) для посад категорії «В» – наявність вищої освіти
ступеня молодшого бакалавра або бакалавра,
вільне володіння державною мовою.
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Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним
вимогам:
1) для посад категорії «А» – загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах
державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів
в органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах у відповідній сфері
не менш як три роки; вільне володіння державною
мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією
з офіційних мов Ради Європи;
2) для посад категорії «Б» у державному органі,
юрисдикція якого поширюється на всю територію
України, та його апараті – досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування,
або досвід роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;
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Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»,
визначаються суб’єктом призначення з урахуванням
вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері державної служби.
Так, наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове
виконання судових рішень і рішень інших органів»
державним виконавцем може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту не нижче другого
рівня, володіє державною мовою і здатний за своїми
особистими і діловими якостями здійснювати повноваження державного виконавця. Державні виконавці
(крім керівників та заступників відділів державної
виконавчої служби) за своєю посадою відносяться
до посад державної служби категорії «В».

Рівні вищої освіти встановлені Законом України «Про вищу освіту». Так, чч. 1, 2 ст. 5 цього Закону
встановлюються такі рівні та ступені вищої освіти:
– початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
– перший (бакалаврський) рівень;
– другий (магістерський) рівень;
– третій (освітньо-науковий) рівень;
– науковий рівень.
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ньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища
освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.
Тому спеціальними вимогами для осіб, які претендують на зайняття посад державних виконавців,
щодо освіти є наявність освіти не нижче ступеня
магістра (спеціаліста), незважаючи на те, що п. 5 ч.2
ст. 20 Закону для посад категорії «В» достатньо наявності вищої освіти ступеня молодшого бакалавра
або бакалавра.

a

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої
освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня
вищої освіти: 1) молодший бакалавр; 2) бакалавр;
3) магістр; 4) доктор філософії/доктор мистецтва;
5) доктор наук.
Слід також мати на увазі, що відповідно до п. 2
Розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» вища освіта за освіт-

Частина 2 статті 19 Закону встановлює також обмеження щодо зайняття посад державних службовців.
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Так, відповідно до положень цієї статті вбачається, що на державну службу не може вступити
особа, яка:
1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) має громадянство іншої держави;
7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».
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Вступ на державну службу здійснюється шляхом
призначення громадянина України на посаду державної служби
за результатами конкурсу (ч. 1 ст. 21 Закону).
Конкурс на посади державної служби здійснюється на підставі
постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби».
Відповідно до п. 6 цього Порядку конкурс проводиться такими етапами:
1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законом вимогам;
5) проведення тестування та визначення його результатів;
6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у випадках, передбачених цим Порядком);
7) проведення співбесіди та визначення її результатів;
8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу і другого за результатами конкурсу кандидата;
9) оприлюднення результатів конкурсу.

29

i.c
om

.u

a

незалежна юридична консультація

Безпосередній конкурсний відбір передбачає складання тестування,
співбесіду та розв’язання ситуаційних завдань (для керівних посад).
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Тестування передбачає перевірку кандидатів на знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства. За результатами тестування визначається, чи допускається кандидат до наступних етапів конкурсу.
Розв’язання ситуаційних завдань проводиться кандидатами на зайняття посад категорій «А» та «Б».
Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема, на знання
спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції.
Співбесіда з кандидатами на зайняття посад державної служби проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх
етапах конкурсу.

З наведеного можна зробити висновок, що добір громадян на посади державної служби
відбувається з урахуванням їх компетентності, підготовленості та спроможності
працювати на благо держави. Саме від професійних державних службовців
залежить спроможність реалізувати реальні зміни в країні
та забезпечити демократичне управління.
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НА СОЦІАЛЬНУ ФУНКЦІЮ
СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ:
ДЕЯКІ АНАЛІТИЧНІ РОЗДУМИ

О. Ф. Данич
аспірантка Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

призначення держави – зняття
або пом’якшення соціальних протиріч в суспільстві шляхом використання цивілізованих засобів
їх вирішення, а також досягнення
і забезпечення гідних умов життя
людини шляхом гарантування
визначеного обсягу матеріальних і нематеріальних соціальних
благ за рахунок держави. Зміст
соціальної функції держави включає в себе такі напрями державноуправлінської діяльності, як забезпечення соціальних прав людини
(наприклад, право на достатній
життєвий рівень, право на соціальний захист, право на житло
тощо); створення належних умов
праці (наприклад, забезпечення
зайнятості, регулювання оплати
праці, робочого часу та часу відпочинку, охорона праці тощо); встановлення соціальних стандартів,
зокрема, прожиткового мініму-

dp

co

Активізація глобалізаційних
процесів на початку нового тисячоліття серйозно поставила перед
суспільством та державою чимало
проблем, від успішного вирішення яких залежить сталий розвиток
всього людства. Глобалізація –
це неоднозначний та суперечливий
процес, що має як позитивні, так
і негативні аспекти свого прояву
у різноманітних сферах і галузях
соціального життя. Якщо вести мову
про вплив глобалізації на функції сучасної держави, то без перебільшення можна стверджувати, що цей процес справляє той
чи інший вплив на всі елементи
функціональної системи держави,
у тому числі на її соціальну функцію.
Як відомо, соціальна функція
належить до числа найважливіших внутрішніх функцій держави, оскільки саме в ній найбільше
виражається загальносоціальне
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му, мінімальної заробітної плати
та пенсії тощо [12, с. 65; 13, с. 38].
Доктринальне осмислення напрямів впливу глобалізації на соціальну функцію сучасної держави
вже стало предметом наукових пошуків багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: О. Архипов, С. Веселовський, П. Герст,
Е. Гідденс, Б. Діккон, О. Жадан,
В. Наварро, О. Петришин, М. Хаустова, Н. Хома тощо. Не применшуючи
значення наукового доробку цих
та багатьох інших вчених, потрібно
визнати, що неоднозначність наслідків сучасних глобалізаційних
процесів обумовлює необхідність
здійснення нових наукових пошуків, спрямованих на осмислення
сучасних тенденцій розвитку соціальної функції держави в умовах
глобалізації.
Отже, метою цієї статті є визначення характеру впливу глобаліза-

бюлетень міністерства юстиції україни

a

на наддержавний рівень [8, с. 3031; 9, с. 24-30].
У зв’язку із глобалізацією світової економіки об’єктивно постає
питання про глобалізацію світового ринку праці. Глибокі зміни
у процесах трудової діяльності,
в організації праці, у структурі
зайн ятості, у трудових відносинах актуалізують необхідність
дослідження проблеми еволюції світового ринку праці. У цих
умовах на перший план виходить
вивчення питань міжнародної міграції й проблем міжнародного
регулювання трудових відносин.
Основними наслідками глобалізації є світовий поділ праці, міграція
капіталу, людських і виробничих
ресурсів в масштабах всієї планети, стандартизація економічних
і технологічних процесів, зближення та злиття культур різних країн
[6, с. 160].
Розглядаючи вплив глобалізації
на соціально-трудову сферу, необхідно звернути увагу на те, що для
сучасного етапу функціонування
світової економіки характерним
є підвищення впливу транснаціональних корпорацій (далі – ТНК)
на формування світових господарських зв’язків та моделей економічного розвитку. Нині такі корпорації
контролюють близько 40% світових
запасів виробництва та 75% світової торгівлі товарами і послугами
[10, с. 20-24]. При цьому штаб-квартири найбільших ТНК знаходяться
у США. Це обумовлює значний
вплив англо-американської законодавчої системи на формування
трудового законодавства багатьох
країн світу. У певній мірі зазначений факт насторожує фактично всю
світову спільноту, оскільки США навіть і дотепер ще не ратифікували
і не визнають більшості міжнародних стандартів праці, які розроблені Міжнародною організацією
праці у формі конвенцій і рекомендацій. Загалом модель соціальнотрудових відносин, яка функціонує у США, є далеко не ідеальною.

.u

за рахунок податків стримується податковою конкуренцією,
офшорними «зонами укриття»
для капіталів та механізмами
трансфертного ціноутворення,
що застосовують транснаціональні корпорації з метою мінімізації
податкових виплат.
Крім цього, деякі потужні міжнародні організації (наприклад,
Світова організація торгівлі) обмежують автономність урядів у сфері
проведення макроекономічної
політики, зокрема, у виборі стратегії промислового розвитку, що відповідає національним інтересам
держави. До того ж діяльність потужних транснаціональних корпорацій, які залучають капітали, технології та ресурси до тих чи інших
держав, є недостатньо прозорою
[5, с. 69-70].
Внаслідок цих та інших процесів, що супроводжують сучасний глобалізаційний розвиток,
відбулися якісні зміни в засадах
економічного та фінансового
розвитку національних держав,
які, на думку окремих науковців,
в узагальненому вигляді можна
звести до такого: 1) стрімке формування нової моделі державного
розвитку – орієнтована на експорт
економіка з мінімальним соціальним перерозподілом, із збитковим
внутрішнім ринком і зростаючою
кількістю неефективних секторів,
що призводить до різкої майнової
диференціації суспільства і населення, збільшення частки громадян з низьким доходом тощо;
2) переорієнтація господарської
діяльності держав із внутрішнього
економічного розвитку й соціального захисту на більш активну
участь у конкурентній боротьбі
на світових ринках; 3) зростання
дипломатичної складової конкурентоспроможності держав, відкритого лобіювання державою національного бізнесу на зовнішніх
ринках; 4) перенесення частини
державних функцій по регулюванню валютно-фінансової сфери
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ції на соціальну функцію сучасної
держави.
Слід зауважити, що протягом
останніх двох десятиліть соціальна функція національної держави
зазнала суттєвих змін і «випробувань на міцність», що пов’язано передусім з глобалізацією, яка вплинула на зміну конфігурації орієнтирів
соціальної політики та пріоритетів
побудови національних моделей
соціальної держави. У вказаному
контексті окремі західні дослідники зауважують, що неоліберальна
глобалізація призводить до низки
негативних соціальних наслідків,
до яких, зокрема, належать зростання соціально-економічної
нерівності, як всередині країн, так
і між ними, збільшення ступеня зубожіння населення, дедалі зростаюча уразливість населення перед
викликами соціальних ризиків,
у тому числі безробіття та злочинності, збільшення кількості окремих
осіб, соціальних груп і категорій
громадян, країн і навіть цілих регіонів, позбавлених доступу до благ
глобалізації. Спираючись на результати низки досліджень, західні автори наголошують на тому,
що негативні соціальні наслідки
глобалізації обумовлюють потребу в розширенні кола засобів соціального захисту, а не у згортанні
соціальної політики. Так, зростання соціальної нерівності потребує
залучення механізмів соціального
перерозподілу, а посилення загрози соціальних ризиків змушує
розробляти нові механізми захисту
соціальних прав.
Більше того, процеси неоліберальної глобалізації обмежують
можливості урядів здійснювати
соціальні компенсаційні заходи
та проводити незалежну національну соціальну політику. Адже держави, макроекономічна політика яких
будується на дефіциті державного
бюджету, страждають від валютних спекуляцій та зазнають відтік
капіталу. При цьому можливості
зростання бюджетних надходжень
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розвиток сучасних країн, оскільки
відомо, наприклад, що найбільшою
мобільністю вирізняється саме
фахово підготовлена та висококваліфікована робоча сила, яка
здатна ефективно заповнювати
ніші на ринку праці. Адже в умовах
глобалізації всі країни так чи інакше намагаються залучати здібних,
досвідчених та кваліфікованих іноземних спеціалістів, які готові працювати за більш низьку заробітну
плату. Як наслідок, така міждержавна міграція робочої сили призводить до глобального підвищення
продуктивності праці, оскільки
саме цим означується тенденція до
досягнення оптимального балансу у розподілі трудових ресурсів
[15, с. 244, 249-250].
Крім цього, не можна не враховувати також того факту, що технічний або технологічний прогрес,
який також є однією з рушійних
сил сучасної глобалізації, стимулює
якісні зміни у сфері зайнятості. Адже
запровадження нових технологій
не лише зробило зайвими велику
кількість робочих місць, а й змінило
попит на робочу силу. З одного боку,
різко скоротилося число місць для
малокваліфікованих працівників
у промисловості, а з іншого – зменшилися можливості для їх нового
працевлаштування. Як наслідок,
з’явилася загроза соціальної маргіналізації працівників, які мають
низький рівень освіти і кваліфікації. Технологічні зміни призводять
до того, що промисловий сектор
перестає бути стабільним джерелом масової зайнятості, оскільки
впровадження нових технологій,
що трансформують способи виробництва та організацію праці,
робить зайнятість більш гнучкою
та менш стабільною. Загострення
ж конкуренції, що викликається
економічною глобалізацією, лише
посилює нестабільність зайнятості
[7, с. 135-136].
Вітчизняні дослідники також
відзначають, що в умовах глобалізації трудові відносини стають

a

цтво і працю, а також уникнення
високих податків. Така стратегія
бізнесу є особливо характерною
для держав з високим і середнім
(порівняно із середньосвітовим)
рівнем доходу на душу населення.
Не менш важливим слід визнати
також те, що значна частина виробництв обробної промисловості
в індустріальних країнах перейшла
у країни, які розвиваються, хоча
і на сьогодні залишається чимало
держав, які перебувають поза межами цього процесу [16, с. 3]. Вказана тенденція призводить до зростання структурного безробіття
у цій галузі і, як наслідок, виникають
додаткові навантаження на національні системи соціального захисту,
що фінансуються з державних бюджетів, особливо в частині, яка стосується фінансування допомоги
по безробіттю.
Як наслідок, причиною зростання безробіття у тій чи іншій
державі частіше за все прийнято
вважати чинники глобалізації, які,
поряд з посиленням економічної
незалежності ринків та діяльності
транснаціональних корпорацій,
проявляються також у стрімкому
розповсюдженні нових технологій,
особливо протягом двох останніх десятиліть. Дестабілізуючими
чинниками є як розповсюдження
нових форм зайнятості (наприклад, індивідуалізація праці, тобто
поєднання місця роботи та місця
проживання, тимчасових контрактів тощо), так і глобалізація ринку
робочої сили. Ще один негативний чинник пов’язаний з поширенням дешевої робочої сили ззовні
на ринки держав, що розвиваються. Вказане, у свою чергу, загострило конкуренцію на цих ринках та
призвело до ускладнення міжетнічних відносин і поширення націоналізму, ксенофобії та інших
проявів нетерпимості в країнах
периферії. Водночас, не можна
стверджувати, що така міждержавна міграція лише негативно
впливає на соціально-економічний
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Звідси виникає загроза дерегулювання ринку праці, децентралізації переговорів та укладення угод
(договорів), що сповідується багатьма американськими фахівцями
та їхніми однодумцями на інших
континентах, зокрема, у Західній
Європі [6, с. 163].
Оскільки однією з основних
рушійних сил сучасної глобалізації
виступають транснаціональні корпорації, діяльність яких не обмежується національними кордонами
держав, вважаємо за доцільне розглянути, яким саме чином їх діяльність проектується на соціальну
сферу національної держави. У вказаному контексті слід підтримати думку, що загалом діяльність
ТНК виконує деструктивну роль
по відношенню до національної
соціальної політики [1, с. 30]. Як відзначають зарубіжні науковці, транснаціональні корпорації завжди намагаються інвестувати свої капітали
там і туди, де вимагається менше
витрат на розвиток виробництва,
а отже, вищими є показники прибутку. Адже, як і будь-який бізнес
в системі неоліберальної ідеологічної парадигми, ТНК працюють заради отримання і примноження прибутку. З цього випливає, що вони
розміщують власні виробничі потужності, виходячи із найбільш конкурентного поєднання чинників, що
забезпечують максимізацію прибутку, тобто з урахуванням якості
та вартості трудових ресурсів у тій
чи іншій державі, наявності відповідного національного бізнессередовища, що передбачає, зокрема, низький рівень ставок оподаткування на прибуток підприємств,
наявності стабільної політичної системи тощо [17, с. 4].
Спираючись на аналіз великого масиву статистичних даних,
західні дослідники відзначають,
що, починаючи з 90-х років ХХ ст.,
спостерігається особливо помітне посилення пресингу конкуренції, що спонукає великий бізнес
до зниження витрат на виробни-
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жетної дисципліни. Адже бюджетна політика держави у все більшій
мірі вимушена враховувати вплив
зовнішніх глобальних чинників: необхідності забезпечення привабливості країни міжнародного капіталу,
підвищення конкурентоздатності
національних товарів та корпорацій на світових ринках, дотримання
рекомендацій міжнародних економічних і політичних інститутів,
виконання умов регіональних союзів та об’єднань тощо [19, с. 133].
Поряд з цим, як вже попередньо було зазначено, глобалізація
справляє також визначений вплив
на характер соціальної нерівності
громадян національних держав,
що вимірюється відмінностями
у рівні доходів населення країни. У вітчизняній науковій літературі справедливо зазначається,
що на тлі глобалізації такі соціальні проблеми, як зростаючий розрив
між елітою та малозабезпеченими, масова низхідна мобільність
середнього класу, втрата почуття
соціальної захищеності тощо, поглиблюються навіть у найбільш
розвинених країнах. Головна небезпека поділу світу на зони добробуту та злиднів полягає у тому,
що в умовах глобальних трансформацій посилюється зв’язок бідності
з іншими глобальними ризиками
сучасності – нелегальною міграцією, тероризмом, транснаціональною злочинністю тощо. Соціальна
нерівність у процесі глобалізації,
насамперед економічного аспекту її прояву, має безліч проявів:
нерівність соціального становища країн, нерівні можливості доступу до інформації, освіти тощо
[14, с. 397-398].
Більше того, у вказаному контексті у західній науковій літературі, як правило, звертається увага
на підвищення рівня соціальної
нерівності, що посилюється внаслідок глобалізації. Так, Дж. Стігліц
стверджує, що неоліберальна глобалізація, безумовно, призводить
до того, що у бідних суспільствах со-
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творила багато професій у непотрібні та застарілі, внаслідок чого
мешканці навіть цілих регіонів можуть стати безробітними та залишатися в такому статусі до тих пір,
поки не здобудуть нової професії,
на що нерідко йде багато часу).
Очевидно, що наявність вказаних
фінансових (бюджетних) обмежень
змушує національні уряди переглядати відповідні соціальні програми
у бік скорочення бюджетних видатків на їх реалізацію, що призводить до змістовно-структурних змін
соціальної функції національної
держави. Форми і механізми таких
змістовно-структурних змін у національних державах є різними
і можуть передбачати, зокрема, модифікацію системи перерозподілу
соціальної допомоги; зміну адресної бази отримувачів соціальної
допомоги та пільгових послуг; згортання одних соціальних програм
та розробку інших; скорочення
прямої участі держави у фінансуванні соціальних програм за рахунок розширення об’єму соціальних
послуг, які надаються приватним
бізнесом на контрактних умовах
для пільгових категорій громадян
тощо [20, с. 35].
У вказаному контексті П. Герст
та Г. Томпсон відзначають, що навіть такі провідні держави-члени
Європейського Союзу, як Франція
та Німеччина, для задоволення
вимог, встановлених ЄС, скорочують свої соціальні видатки попри
те, що у цих країнах існує позитивний торговий баланс і їхній експорт
продовжує зростати [3, с. 141].
Необхідно зазначити, що механізми впливу глобалізації на обмеження бюджетних можливостей
фінансування соціальної функції
держави ґрунтовно описані в науковій літературі. Так, вплив економічної і, насамперед, фінансової
глобалізації виражається у зміні
масштабів і структури державних
видатків на соціальні потреби, у необхідності скорочення державного
боргу, дотримання жорсткої бюд-
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надзвичайно гнучкими, а отже,
нестабільними. Значна частина
капіталів і робочої сили сьогодні
спрямовується у сферу інформаційних послуг. Все частіше такі сфери
праці, як фінансове обслуговування, технічна підтримка, торгівля
тощо, здійснюються за телефоном або за допомогою Інтернету.
Найм робочої сили здійснюється
за допомогою електронних посередників, при цьому нерідко працівник і роботодавець можуть перебувати у різних куточках світу;
відсутній чітко встановлений трудовий розпорядок, оскільки поширеного використання набуває
так званий гнучкий графік або неповний робочий день; власне, самі
трудові функції наповнюються
новим змістом: працівник отри
мує більше автономії, свободи
у прийнятті рішень, а межі трудових відносин, таким чином, стають
менш чіткими, часто в них відсутня
ієрархія, субординаційні засади
[14, с. 391-392].
За таких умов уряди країн, населення яких за десятиліття встигло
звикнути до певного рівня соціальних гарантій, фактично виявилися
«затисненими у лещата»: з одного
боку, вони не можуть ігнорувати небезпечність посилення соціальної
напруги, пов’язаної із зростанням
безробіття; з іншого боку, в інтересах забезпечення конкурентоздатності бізнесу вони вимушені
зменшувати податки, у першу чергу,
податок на прибуток підприємств.
В результаті – скорочення надходжень в бюджети від бізнесу і,
як наслідок, обмеження можливостей державного фінансування заходів соціальної політики,
у тому числі нездатність держави
на достатньому рівні фінансувати видатки по соціальному страхуванню зростаючого безробіття,
яка сама є результатом глобалізації [18, с. 158] (наприклад, дедалі
зростаюча автоматизація обробної промисловості, що спирається
на технологічний прогрес, пере-
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та суперечливим, а його основним лейтмотивом слід визнати той
факт, що глобалізація щонайменше
викликає необхідність переосмислення концепції соціальної функції
національної держави та її складових. Останнє зумовлено, зокрема,
тим, що, на відміну від, наприклад,
економічної глобалізації, яка є реально функціонуючою рушійною
силою всіх інших її складових,
глобалізація соціальної політики на сьогодні є, скоріше, певною
декларацією, а не реальністю. Навпаки, за останній час інтенсивно
почали розвиватися процеси внутрішньодержавної регіоналізації
та локалізації соціальної функції
держави, у тому числі у розвинених
країнах. Проблема альтернативних
варіантів соціальної політики лише
починає входити у гуманітарний
науковий дискурс, оскільки ідеологія такої соціальної політики
пов’язана не стільки із зростанням добробуту населення, скільки
зі зміною параметрів якості життя
у регіонах чи певних локальних
місцевостях, при їх максимально
широкій незалежності від держави та наднаціональних ринкових
структур.

a

і в умовах загального підвищення
матеріального благополуччя населення [4]. На це звертає увагу
також і С. Веселовський, на думку
якого, інтенсифікація міжнародних
фінансових потоків сприяє поширенню нерівномірного розподілу
багатства між різними прошарками
населення, у результаті чого навіть
економічно розвинені держави вимушені, якщо і не повністю згортати
свої соціальні зобов’язання, то принаймні суттєво обмежувати здійснення соціальної політики держави, яка складає зміст її соціальної
функції [2, с. 35].
Все вищезазначене спонукає до
формулювання основної дилеми,
з якою зіткнулися сучасні національні держави в процесі реалізації внутрішньої соціальної функції,
а саме: з одного боку, глобалізація вимагає посилення втручання
держави у соціальну сферу, підвищуючи тим самим змістовне насичення соціальної функції держави,
а, з іншого боку, вона сама обмежує
можливості держави у здійсненні
соціальної функції.
Таким чином, процес адаптації
соціальної функції держави до сучасної глобалізації є складним
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ціальне розшарування суспільства
посилюється [21, с. 111]. Визнаючи
факт зростання соціальної нерівності як у межах окремих національних держав, так і в межах світового
співтовариства, окремі міжнародні
експерти пропонують вирішувати
цю проблему насамперед шляхом
створення відповідних умов подолання бідності в найбідніших
країнах. Такий підхід передбачає
принципово нову глобальну стратегію, основним пріоритетом якої має
бути перерозподіл потоків глобальних ресурсів на користь найбідніших держав [11, с. 20-21]. Визнаючи
певну аргументованість такого підходу, не можна не помітити і його
очевидні недоліки, які можна звести
до того, що в його основу, по суті,
закладено залишковий принцип
соціальної політики, який не може
бути в основі сучасної розвиненої
соціальної держави, фактично залишаючи певні сфери соціальних
відносин за межами їх розвитку.
Більше того, не можна ставити знак
рівності між зростанням бідності
населення та зростанням соціальної нерівності в суспільстві, оскільки остання, як свідчать окремі наукові дослідження, може зростати
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Вплив глобалізації на соціальну функцію
сучасної держави: деякі аналітичні роздуми

a

О. Ф. Данич
У статті досліджуються основні напрями впливу глобалізації на соціальну функцію
сучасної держави. Автор констатує, що глобалізація призводить до низки негативних
соціальних наслідків, до яких, зокрема, належать зростання соціально-економічної
нерівності, як всередині країн, так і між ними, збільшення ступеня зубожіння населення,
зростаюча уразливість населення перед викликами соціальних ризиків, у тому числі
безробіття та злочинності, збільшення кількості окремих осіб, соціальних груп і категорій
громадян, країн і навіть цілих регіонів, позбавлених доступу до благ глобалізації.
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Ключові слова: держава, глобалізація, соціальна функція держави,
неолібералізм, соціальна нерівність, міграція, зайнятість населення.
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The impact of globalization on the social function
of the modern state: some analytical thoughts

co

О. F. Danich
The article examines the main directions of the impact of globalization on the social function
of the modern state. The author says that globalization entails certain negative social
consequences which, in particular, the growth of social-and-economic inequalities both within
states and between them; an increase of the prevalence of poverty; increasing the vulnerability
of the population to the risks of social challenges, including unemployment and crime;
increasing the number of social groups and categories of citizens, countries and even entire
regions, deprived of access to the benefits of civilization.
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Keywords: state, globalization, social function of the state, neoliberalism,
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Певна різновекторність дій органів управління навіть є необхідною, така потреба зумовлена багатогранністю суспільного життя,
необхідністю розвитку та задоволення різнопланових потреб
суспільства.
Формування та реалізація державної політики в сучасних демократичних державах є багатоетапним процесом, що ґрунтується на
принципі поділу влади та ієрархічності органів виконавчої влади.
Розподіл влади створює певну
систему противаг, що дозволяє
знизити ризики прийняття невиважених, ризикованих, необдуманих рішень вищим керівництвом держави, але в той же час
створює простір для конкуренції
як між представниками різних
гілок влади, так і безпосередньо всередині органу управління. Вирішення таких суперечок,
як правило, приводить до пошуку компромісу, визначення плану
дій, спрямованого на досягнення
соціально та юридично значимого результату. Але такий варіант
можливий лише при проведенні
аналізу державної політики за до-
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Органи державної влади
є складними системами, їх діяльність має визначатися значним рівнем організованості, а це в свою
чергу залежить від кількості
елементів, які утворюють системи якісного рівня їх розвитку та
взаємозв’язків між ними.
Для результативної, позитивно
орієнтованої роботи органи державного управління повинні забезпечити синхронність розвитку
всіх його структурних підрозділів,
налагодження взаємозв’язку між
ними, зорієнтувати на досягнення
організаційних цілей. Лише в такому стані органи управління нижчого рівня можуть гармонійно увійти
у системи вищого рівня. Лише стратегічне планування та управління
здатні забезпечити відповідність
державної організації – як системи
нижчого рівня, вимогам оточення –
як складнішої системи.
Дії органів управління всіх
ланок мають бути гармонізовані,
спрямовані на досягнення єдиного
результату. Дуже важливо передбачити варіативність дій органів
управління різних ланок при зміні
зовнішніх обставин.

помогою процедури стратегічного
планування. В іншому випадку –
пошук вирішення суперечок може
призводити до крайностей і як результат – самознищення.
Як ск ладова стратегічного
управління стратегічне планування досліджено в працях О. Віханського, М. Гертмана, Р. Гранта, У. Кінга,
Б. Когута, М. Круглова, М. Лаврищевої, Г. Мінцберга, В. Нємцова,
Т. Осовської тощо.
Питання методології державного управління, зокрема, і стратегічного планування, розглядали
Г. Атаманчук, О. Воронько, В. Дорофієнко, Ю. Ковбасюк, О. Коротич,
В. Куйбіда, В. Мартиненко, В. Степанов, О. Федорчак, А. Рачинський,
К. Харченко та ін.
Мета нашої статті – це з’ясування практичного призначення стратегічного планування в діяльності
органів державної виконавчої
влади в сучасних умовах.
Здійснювати вдале державне
управління без впровадження стратегічного планування, з точки зору
практики, неможливо. Дуже важливим є співвідношення стратегічного
планування і нормативно-право-
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адміністративне право
з яким Позивач здійснює фінансування спорудження об’єкта газопостачання, здійснює фінансування
добудови об’єкта газопостачання,
а Відповідач зобов’язується здійснити добудову Об’єкта, забезпечити передачу його як цілісного об’єкта у державну власність на баланс
спеціалізованого підприємства
з газопостачання та газифік ації
і введення його в експлуатацію
згідно з діючим законодавством
України та умовами Договору і повернути грошові кошти, отримані
від Позивача на добудову Об’єкта.
Частина 1 статті 627 Цивільного кодексу України проголошує, що відповідно до статті 6
цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі
контрагента та визначенні умов
договору з урахуванням вимог
цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності
та справедливості [2].
При укладенні Договору сторони діяли на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
Ук р а ї н и в і д 2 6 . 0 8 . 2 0 0 9 р .
№ 1001-р «Про добудову підвідних газоп роводів» із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13.09.2010 р.
№ 1881-р. і діючого законодавства
[3]. В цих нормативно-правових
актах мова йшла про доцільність
реалізації пропозиції Міністерства
палива та енергетики і Національної акціонерної компанії «Нафтогаз
України» щодо фінансування Компанією робіт з добудови відповідно
до затвердженого Національною
акціонерною компанією «Нафтогаз
України» переліку.
З метою реалізації цієї пропозиції обласним державним адмі
ністраціям було надано вказівки щодо підготовки необхідних
документів для укладання угод
з НАК «Нафтогаз України». Замовником такого будівництва
визначили відповідні управлін-

a

жавної політики, зокрема, національної безпеки, економіки тощо.
Доктринальна цінність стратегічного планування полягає у можливості попередньо збалансувати
вплив суспільства на соціальноекономічну систему, що, в свою
чергу, віддзеркалюється в державному управлінні і залежить від того,
наскільки якісно здійснено аналіз
середовища та об’єктивно проведено оцінку власних ресурсів.
Україна проголошена соціальною і правовою державою, основною цінністю для якої є людина
і її життя. Тобто ми можемо говорити про те, що наша країна є цивілізовано зорієнтованою, основною
задачею якої є захист людини.
Для ефективної реалізації потреб
громадянського суспільства необхідно впроваджувати в повному
обсязі стратегічне планування.
Відсутність стратегічного планування в будь-якій сфері призводить до безпорадності на якомусь
етапі роботи. Що ж стосується
сфери державного управління,
то це призводить до збою в роботі
навіть налагоджених схем.
В якості прикладу негативних
наслідків відсутності стратегічного
планування може слугувати судова
практика господарських судів [1].
Наразі в більшості областей
країни господарськими судами
розглядаються справи за позовними заявами ПАТ «Національна акціонерна компанія Нафтогаз України» (далі – Позивач)
до Управління капітального будівництва відповідної ОДА (далі –
Відповідач), за участю третіх осіб,
що не заявляють самостійних
вимог, на стороні відповідача Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України про стягнення
заборгованості.
Сутність справ з невеличкими
відхиленнями полягає в наступному. Між позивачем та відповідачем було підписано Договір, згідно
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вих актів вищої юридичної сили
та підзаконних нормативно-правових актів з виробленням політики
стосовно впровадження стратегії
країни.
На жаль, практика засвідчує
той факт, що в Україні відсутнє фактичне стратегічне планування. Наразі існує значна
кількість найрізноманітніших
стратегічних планів, програм розвитку, що, як правило, не узгоджені між собою. Такий стан речей
призводить до того, що складання бюджету здійснюється за поданням головних розпорядників
бюджетних коштів без чіткого
визначення політики в конкретній
галузі та без якісного обґрунтування необхідності фінансування
тої чи іншої програми, без погодження суміжних, а іноді дублюючих програм розвитку.
При формуванні державної
політики, визначенні пріоритетних
векторів діяльності органів управління необхідне чітке і однозначне усвідомлення того, в якій ситуації ми перебуваємо зараз, чого
ми прагнемо і в які строки, а також
обов’язково має бути визначено,
який об’єм ресурсів доцільно витратити, аби досягти поставленої
мети, визначити джерела фінансування діяльності, спрямованої
на досягнення зазначеної мети.
Для стратегічного планування
вирішальним є повна узгодженість
дій на найвищому рівні відповідно до середовища, яке постійно
змінюється.
Використання стратегічного
планування має низку переваг.
По-перше, воно дозволяє розглянути як єдине ціле національну
економіку взагалі, а також її окремі
елементи. По-друге, стратегічне
планування доцільно використовувати щодо тривалих, глобальних проектів, що орієнтуються
на довгострокову перспективу.
По-третє, стратегічний план дозволяє визначити основні напрямки
розвитку будь-якого елементу дер-
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наявних конкурентних переваг
та виявлення нових;
– забезпечення співвідношення між організацією і зовнішнім
середовищем, управлінською
та керованою підсистемами організації та її елементами;
– індивідуалізація стратегії.
Кожна організація унікальна в тому
розумінні, що має особливості,
зумовлені наявною структурою
кадрів, фінансово-матеріальним
забезпеченням, рівнем розвитку
організаційної культури та іншими рисами;
– чіткий організаційний роз
поділ завдань стратегічного управління і завдань оперативного
управління.
Наведені принципи, на перший погляд, є дуже загальними,
але вони достатньо переконливо
демонструють складність процесу
стратегічного управління та основні підходи до його реалізації.
Практична діяльність органів
державної влади демонструє використання саме оперативного
чи звичайного (максимальний
термін 1 рік) планування, а також
підміну стратегічного планування
звичайним.
Особливість стратегічного планування порівняно зі звичайним
полягає в тому, що першому притаманні такі ознаки:
– зосередження на конкретних
цілях, досягнення яких потребує
значного часу (не менше 2-3 років);
– планування є комплексним,
проводиться із залученням експертів;
– притаманна спільна стратегія.
Маємо зазначити, що як правило, на практиці регламент роботи
обласних державних адміністрацій
передбачає складання Перспективного плану основних заходів
облдержадміністрації на рік, який
загалом відображає організаційні
заходи облдержадміністрації, спрямовані на забезпечення розв’язання сучасних питань регіону, сталого
соціально-економічного розвитку,
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та по теперішній час законами
про Державний бюджет України (рішеннями про місцевий
б ю д ж е т ) н е п е р ед б а ч а л и с ь
відповідні бюджетні призначення щодо повернення коштів
Позивачу за добудову об’єктів
газифікації.
Таким чином, склалась ситуація, за якої Відповідач стверджує,
що не може сплатити кошти, адже
це може кваліфікуватися як нецільове використання бюджетних
коштів, Позивач обґрунтовує свої
вимоги тим, що було укладено
саме цивільно-правовий договір,
і відсутність коштів не може бути
поважною причиною невиконання
договірних зобов’язань.
Відсутність продуманого механізму повернення чи списання
коштів, витрачених на добудову газопроводів, завдає збитки
не лише учасникам процесу.
Позивач не може списати
кошти, витрачені на будівництво,
адже за договорами передбачається їх повернення, тобто фактично витрачені суми обліковуються
на балансі державного підприємства і підлягають оподаткуванню.
Підприємство несе подвійні збитки в разі відмови у задоволенні
позовних вимог.
Зазнає збитків і громада, де
в зв’язку із зазначеними обставинами не буде проведено запланованого будівництва, через нестачу
коштів у підприємства для фінансування добудови підвідних газопроводів.
Під час укладення вищезазначених договорів було порушено
низку принципів стратегічного
планування, які слід враховувати
організаціям та установам різних
типів, у тому числі органам державної влади.
До таких принципів, на наш погляд, слід віднести:
– постійний пошук нових форм,
видів, процедур діяльності, спрямованих на підвищення ефективності функціонування, зміцнення
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ня капітального будівництва
облдержадміністрацій.
Добудова газопроводів є важливим стратегічним напрямком
діяльності країни, складовою енергетичної безпеки країни. Тому від
укладення таких договорів, на перший погляд, мали б виграти всі.
Але згідно з умовами Договору
Відповідач зобов’язується здійснити добудову Об’єкта, забезпечити
передачу його як цілісного об’єкта
у державну власність на баланс
спеціалізованого підприємства
з газопостачання та газифікації
і введення його в експлуатацію
згідно з діючим законодавством
України та умовами Договору та повернути грошові кошти,
отримані від Позивача на добудову Об’єкта.
В останній частині зазначених
обов’язків проявилась неузгодженість стратегічного планування
в сфері газифікації та нормативноправових актів.
Справа в тому, що Відповідач
є бюджетною установою. За організаційно-правовою формою гос
подарювання відноситься до органу державної влади (КОПФГ 410),
повністю утримується за рахунок
Державного бюджету та є неприбутковою організацією.
Як розпорядник бюджетних коштів Відповідач може здійснювати
платежі тільки в межах бюджетних
асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність
виконання бюджетних зобов’язань
минулих років, узятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних
коштів (ч. 1 ст. 48 БК України) [3].
Фінансування діяльності
відповідача здійснюється тільки з державного бюджету, таким
чином обов’язок повернути кошти
нерозривно пов’язаний з наданням субвенцій з Державного
бюджету.
Під час розгляду справи було
встановлено, що за період здійснення добудови газопроводу
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Дотримання правил стратегічного планування, менеджменту змушує аналізувати як внутрішні, так
і зовнішні чинники, що дозволяє
виявляти більшість неузгодженостей ще на стадії підготовки до реалізації плану, а не при зустрічі з негативними наслідками віч-на-віч.
Глобальною метою будь-якого
апарату управління має стати досягнення системного, високопро-

фесійного організаційного забезпечення управлінської діяльності,
високоякісної роботи підлеглих,
продуктивної співпраці з іншими
учасниками суспільних відносин
в сфері державного управління.
Отже, для стабільного розвитку
як окремих регіонів, так і держави
необхідно в комплексі використовувати поточне і стратегічне планування.

a

виконання регіональних та загальнодержавних програм, підвищення
життєвого рівня населення.
При цьому окремо затверджуються, приймаються різноманітні
стратегії діяльності, розвитку тощо
(наприклад, стратегія розвитку регіону до 2020 р.), але вони не знаходять практичного повсякчасного
застосування, носять дещо формальний характер.

2.
3.
4.

Див. : справа №922/5895/15 Харківський апеляційний господарський суд, справа
№ 915/13/17 Господарський суд Миколаївської області, справа № 915/12/17 Господарський суд Миколаївської області /[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.reyestr.court.gov.ua
Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Про добудову підвідних газопроводів : розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26.08.2009 р. № 1001-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/1001-2009-%D1%80
Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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У статті розглянуто сутнісні характеристики стратегічного планування,
розкрито практичний аспект цього явища соціально-правової дійсності.
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ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

А. С. Лісніченко
начальник відділу з питань прав людини
Управління конституційного та адміністративного
законодавства Департаменту публічного права
Міністерства юстиції України

Концептуальні теоретико-правові аспекти щодо діяльності вказаних органів, як окремої частини
публічної влади, знайшли своє
відображення в працях багатьох
українських науковців. Так, зокрема, О. М. Бориславська, І. Б. Заверуха, А. М. Школик та ін. зазначали,
що місцеве самоврядування є однією із базових засад сучасної демократичної системи управління,
втіленням влади народу у специ
фічній формі і відповідному рівні,
яке передбачає можливість самостійного вирішення питань місцевого значення в інтересах населення адміністративно-територіальної
одиниці на підставі закону [3, c. 23].
Також в юридичній науці місцеве самоврядування визначається
як одна із форм політичної влади,
тобто реальної здатності одних
людей проводити свою волю стосовно інших за допомогою пра-
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Демократичний розвиток України неможливий без потужного
місцевого самоврядування. Конституція України, що була ухвалена 28 червня 1996 р., закріпила на
конституційному рівні політикоправові основи взаємовідносин
суспільства, держави та особи,
визначила гарантії щодо існування місцевого самоврядування
та окреслила основні засади його
функціонування [1, с. 18].
Так, конституційно-визначені
правові засади реалізації владних
повноважень на регіональному
та місцевому рівнях передбачають
функціонування, зокрема, системи
органів місцевого самоврядування, яку становлять сільські, селищні,
міські ради та їх виконавчі органи,
а також районні та обласні ради,
що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл,
селищ, міст [2].

вових і політичних норм, однією
із ознак якої є легальність – законність існування самої влади
[4, с. 69].
Вищевказані органи місцевого
самоврядування в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць здійснюють свої
повноваження на постійній основі,
при цьому законодавцем передбачено періодичне оновлення складу
представницьких органів місцевого самоврядування (рад), шляхом
проведення місцевих виборів, що
узгоджується із принципом виборності, на одному з яких здійснюється місцеве самоврядування
в Україні [5].
Конституційний Суд України
в абз. 3 п. 3 мотивувальної частини
свого Рішення від 4 червня 2009 р.
№ 13-рп вказав, що формування
місцевих рад відбувається за результатами народного волевиявлен-
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ституційних цінностей нашої держави, актуальними постають питання щодо легітимності продовження
виконання місцевими радами своїх
повноважень на території проведення Антитерористичної операції
після закінчення конституційного строку їх повноважень у разі
непроведення місцевих виборів,
а відтак і необхідність їх детального та всебічного дослідження.
Для того, щоб відповісти на ці
важливі питання, необхідно звернутись до положень Конституції
та законодавства України, що регламентує порядок діяльності місцевих рад, а також правовий статус
їх депутатів. Як випливає з положень Конституції України, сільські
селищні, міські, районні, обласні ради складаються з депутатів,
які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого
виборчого права шляхом таємного
голосування строком на п’ять років.
Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної,
обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів
відповідної ради [2].
Законотворець в Законі України «Про місцеве самоврядування
в Україні» особливо акцентує свою
увагу на тому, що повноваження
депутатів, обраних до відповідної ради, мають бути визнаними
і не припиненими в установленому
законом порядку [5].
Стосовно строків початку
та закінчення повноважень депутата місцевої ради доречно зазначити, що Законом України «Про статус
депутатів місцевих рад» передбачено положення, згідно з якими
повноваження депутата місцевої
ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради
з моменту офіційного оголошення
підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією
і закінчуються в день відкриття
першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом
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ня особливого правового режиму
з можливістю тимчасового обмеження прав і свобод громадян.
У зв’язку з початком Антитерористичної операції законодавець
у Законі України «Про місцеві вибори» [11] передбачив, що чергові
місцеві вибори депутатів обласних
рад, окремих районних, районних
у містах, міських, селищних, сільських рад і міських, селищних, сільських голів та рад об’єднаних громад
на території Донецької і Луганської
областей, призначені на 25 жовтня
2015 р., не проводяться у зв’язку
із здійсненням Російською Федерацією тимчасової окупації
та збройної агресії проти України
та неможливістю забезпечення
дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки
і співробітництва в Європі.
Перелік адміністративнотериторіальних одиниць, на яких
не проводяться місцеві вибори,
призначені на 25 жовтня 2015 р.,
визначається Верховною Радою
України у постанові про призначення місцевих виборів.
Так, у розвиток наведених
законодавчих положень постановою Верховної Ради України
від 17 липня 2015 р. № 645-VIII
«Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських
голів у 2015 році» було деталізовано, що чергові вибори, зокрема,
депутатів усіх місцевих рад не
призначаються в окремих районах,
містах, селищах і селах Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на територіях, визначених постановами Верховної Ради
України від 17 березня 2015 р.
№ 252-VIII та № 254-VIII (зокрема,
міста Горлівка, Авдіївка, Мар’їнка,
Широкіне) [12].
З огляду на викладене та враховуючи, що забезпечення конституційних прав і свобод громадян,
належного життєвого рівня населення, підтримання правопорядку
є одними із найважливіших кон-
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ня, яке здійснюється через вибори,
що відповідно до ст. 69 Конституції
України є однією з форм безпосередньої демократії [6].
Доречно вказати, що принципи
вільних виборів, рівного виборчого права, дотримання спеціальних
умов (виборчих цензів), таємного
голосування, відповідності величини і структури органів місцевого
самоврядування є базовими складовими процесу формування органу місцевого самоврядування [7].
Таким чином, принцип виборності відіграє важливу роль у процесі формування органів місцевого
самоврядування в Україні.
Крім того, В. Ф. Погорілко в рамках дослідження питань виборчого
права справедливо підкреслює, що
характер безпосередньої демократії (до якої, зокрема належать
місцеві вибори), як і будь-якого
суспільного явища, виявляється,
зрештою, у його функціях.
Однією з таких є функція володіння владою, що полягає в належності влади народу, наявності
в нього влади як його природного права, природної властивості,
риси, в утриманні влади. Відповідно влада народу може правомірно
відійти від нього лише за його згодою [8, с. 21].
З моменту проголошення незалежності України механізм проведення місцевих виборів, з тими
чи іншими особливостями, підтвердив, що може виконувати приписи
Основного Закону та дотичного законодавства у частині оновлення
складу представницьких органів
місцевого самоврядування.
Однак справжнім викликом
для українського законодавства,
так само як і для Українського народу, став початок 14 квітня 2014 р.
Антитерористичної операції,
яка була введена Указом Президента України № 405 [9] на території
Донецької, Луганської та частини
Харківської областей [10]. Проведення Антитерористичної операції
передбачає можливість введен-
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повноважень місцевої ради і непризначення Верховною Радою
України місцевих виборів в силу
вступає принцип безперервності
влади. Зазначене узгоджується
з принципами народовладдя, законності, виборності, державної
підтримки та гарантії місцевого
самоврядування, на яких відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
базується місцеве самоврядування, що забезпечує стабільність
здійснення місцевими радами від
імені та в їх інтересах територіальних громад функцій і повноважень
місцевого самоврядування [5].
З початку проведення Антитерористичної операції в окремих
районах Донецької та Луганської
областей Україна як держава стикнулася з низкою проблем щодо забезпечення здійснення місцевого
самоврядування. Так, специфікою
більшості територій Донецької
та Луганської областей стало безвладдя, спричинене втечею мерів
та депутатів місцевих рад у найважчий період життя регіонів.
Саморозпуск або фактичне самоусунення від виконання своїх
повноважень вкрай негативно позначається на забезпеченні національної безпеки та життєдіяльності
населення в окремих районах Донецької та Луганської областей.
У контексті відновлення основ
організації керування і місцевої
влади в регіонах, підданих зовнішній агресії, Верховною Радою
України було прийнято рішення
щодо застосування нових методів
державного управління, передбачених в Законі України «Про військово-цивільні адміністрації».
Створення військово-цивільних
адміністрацій з метою тимчасово
замінити нефункціонуючі органи
місцевого самоврядування на території Донецької та Луганської
областей – унікальний досвід для
України.
Вказаний Закон встановлює
можливість утворення військо-
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виражає єдність, взаємозв’язок та
взаємообумовленість елементів,
що складають ту чи іншу систему.
Безперервність базується на стійкості та неподільності об’єкта. Саме
єдність частин цілого забезпечує
можливість самого факту існування та розвитку об’єкта в цілому [15,
с. 433-434].
Сутнісною рисою цілісності суспільства та держави є забезпечення неперервності у просторі та часі,
тобто безперервності і повсюдності публічної влади та публічного
адміністрування у межах усієї території держави. Це логічно слідує
із сучасного трактування верхо
венства права, сутнісним у якому
є те, що права і свободи громадянина та їх гарантії визначають зміст
і спрямованість відповідальності
усієї організації публічної влади
й публічного адміністрування та,
насамперед, держави. Верховенство права та засоби його гарантування зумовлені суспільною
потребою охорони прав і свобод
громадянина безперервно у просторі та часі. Отже, суспільний інтерес у гарантуванні верховенства
права, утвердження і забезпечення прав і свобод громадянина у відповідності до принципів
безперервн ості та повсюдності
зумовлює відповідну організацію
суспільства та його публічної влади
й публічного адміністрування, публічної служби [16, с. 41-42].
Сервісний характер публічної служби передбачає постійне надання послуг громадянам.
Тому статус служби, яка набуває
статусу публічної, повинен передбачати виконання публічних функцій на постійній основі, а також
має бути законодавчо передбачений механізм постійного виконання публічних функцій у випадках
зміни статусу, відмови, припинення
надання публічних послуг певною
службою [16, с. 8-9].
З урахуванням наведеного
можна дійти висновку, що у разі
закінчення конституційного строку
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випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої
ради або ради, до складу якої його
обрано (зокрема, припинення його
громадянства України або виїзду
на постійне проживання за межі
України, обрання його депутатом
іншої місцевої ради, визнання його
судом недієздатним або безвісно
відсутнім) [13].
У Законі України «Про місцеве
самоврядування в Україні» зазначено, що повноваження місцевої
ради, обраної на позачергових,
повторних або перших виборах,
закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної
на наступних (чергових або позачергових) виборах [5].
Детально проаналізувавши
наведені конституційні та законодавчі приписи, вважаємо за доцільне підкреслити, що моментом
закінчення повноважень депутатів
місцевих рад, так само як і місцевих рад в цілому (в тому числі обраних на позачергових, повторних
або перших виборах), законодавець обрав день відкриття першої
сесії ради нового скликання.
Зазначене положення є цілком логічним, але постає інше
питання – яку модель поведінки
обрати в ситуації, коли Верховна
Ради України, до повноважень якої
згідно з Конституцією України віднесено вирішення питання щодо
призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування, не призначає
їх, як було у випадку непроведення
виборів на території Антитерористичної операції?
Як випливає з аналізу положень
наукової юридичної літератури,
класифікація влади здійснюється за різними критеріями, однак
в цьому випадку доцільно звернути увагу на критерій поділу влади
за часом її здійснення на постійну
та тимчасову [14, с. 490].
Постійність, синонімом якого
є безперервність, у свою чергу,
є філософською категорією, що
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чення в інтересах територіальної
громади.
У цьому контексті доцільніше
говорити не про створення нового органу, який тимчасово заміняє
суб’єктів місцевого самоврядування у населеному пункті, як це передбачено Законом України «Про
військово-цивільні адміністрації»,
а про можливість введення військово-цивільною адміністрацією
області в такому населеному пункті правового режиму військовоцивільного управління, призначення з цією метою тимчасового
керівника, який очолить існуючу
систему місцевого самоврядування, позбавлену керівництва, буде
приймати рішення та організовувати роботу виконавчих органів
місцевого самоврядування до моменту набуття повноваженнями
новообраними сільським, селищним, міським головою, сільською,
селищною, міською радою. За своїми завданнями і повноваженнями
тимчасовий керуючий виконуватиме інтегруючу функцію стосовно елементів органів місцевого
самоврядування, що залишилися
на території проведення Антитерористичної операції, та в повному
обсязі сприятиме якнайшвидшому
налагодженню ефективного публічного управління, не змінюючи
при цьому напрацьованого роками
місцевого ладу.
Наведене можливо реалізувати
шляхом внесення відповідних змін
до Закону України «Про військовоцивільні адміністрації», однак навіть у разі внесення відповідних
змін та введення тимчасово керуючих у населених пунктах, охоплених Антитерористичною операцією, важливими залишаються
питання розбудови миру, відновлення та розвитку Донецької та Луганської областей, реінтеграція
окремих територій цих областей,
де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та її населення в єдиний
конституційний простір України.
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і отримувати повноваження щодо
управління населеним пунктом
навіть у разі належно функціонуючих органів місцевого самоврядування, що органічно породжує
дуалізм влади на місцевому рівні.
Необхідно враховувати, що
система управління на рівні населених пунктів, на відміну від
районного та обласного рівнів,
передбачає наявність суб’єктів,
які виконують відповідні функції і повноваження місцевого
самоврядування згідно з законо
давчим розподілом їх ролей
у цьому процесі.
Так, структура сільських, селищних, міських рад є складнішою,
порівняно з районними і обласними радами (у останніх відсутні
виконавчі органи), що зумовлено максимальною наближеністю
до місцевого населення та необхідністю надавати запитувані публічні
послуги, серед іншого, у галузі житлово-комунального господарства,
транспорту, зв’язку, освіти, охорони здоров’я, земельних відносин
тощо. За звичайної та стабільної
політичної обстановки у населених
пунктах діє ефективно налагоджений і взаємоузгоджений механізм
місцевого управління – сільські,
селищні, міські ради приймають
рішення, сільський, селищний,
міський голова, в свою чергу, здійснює повноваження, пов’язані з
організацією роботи ради та її виконавчих органів, а виконавчі органи цих рад здійснюють виконавчі
функції і повноваження місцевого
самоврядування, є підконтрольними і підзвітними відповідним
радам [5].
У випадку саморозпуску або
самоусунення від виконання своїх
повноважень, або їх фактичного
невиконання сільськими, селищними, міськими радами, відповідними головами, система управління
на рівні населеного пункту фактично позбавляється керівництва, яке
приймає рішення та організовує
вирішення питань місцевого зна-

dp

co

i.c
om

во-цивільних адміністрацій, серед
іншого, району, області як тимчасових державних органів, що здійснюють на відповідній території
повноваження районних, обласних
рад, державних адміністрацій [17].
У разі утворення районних,
обласних військово-цивільних
адміністрацій їх статусу набувають відповідні районні, обласні державні адміністрації [17]
(зокрема, Донецька та Луганська
обласні державні адміністрації,
Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області [18]).
Такий підхід, з практичної
точки зору, є цілком виправданим, оскільки система управління
на рівні району, області, по суті,
не зазнає змін, а лише тимчасово
наділяє місцеві органи виконавчої
влади (обласні та районні адмі
ністрації) повноваженнями обласних та районних рад з метою
належного забезпечення прав
і свобод громадян та якнайшвидшої стабілізації напруженої ситуації на території проведення Антитерористичної операції.
Абсолютно діаметральний підхід обраний законодавцем щодо
діяльності військово-цивільних
адміністрацій населених пунктів,
якими є тимчасові державні органи, що здійснюють на відповідній
території повноваження сільських,
селищних, міських рад, районних
у містах рад, виконавчих органів
сільських, селищних, міських,
районних у містах рад та голів [17].
Так, військово-цивільні адмі
ністрації населених пунктів (зокрема, міста Красногорівка Мар’їнського району Донецької області, сіл
Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве,
Лопаскине та Оріхове-Донецьке
Новоайдарського району Луганської області [18]) є окремими
юридичними особами [17], новими суб’єктами в системі місцевого самоврядування населеного
пункту. Згадані військово-цивільні
адміністрації можуть створюватись
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
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А. С. Лісніченко
Складні суспільно-політичні процеси, які мають місце в Україні з початку 2014 року
і по теперішній час, зумовили пошук оптимальних шляхів виходу із системної кризи
у багатьох сферах в нашій державі. Одними із пріоритетних завдань постають питання
нормалізації життя на території проведення Антитерористичної операції.
У зв’язку з цим у наведеній статті досліджуються проблеми реалізації повноважень
місцевими радами та інші питання управління адміністративно-територіальними
одиницями з урахуванням непростої ситуації, яка склалась на території проведення
Антитерористичної операції, а також висвітлюються шляхи їх вирішення.
Ключові слова: Антитерористична операція, органи місцевого самоврядування,
військово-цивільні адміністрації, військово-цивільне управління, тимчасовий керуючий,
місцеві вибори, безперервність влади, місцева влада.
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The legal aspects of realization the powers of local
self-government in the territory of the Antiterrorist operation

co

А. S. Lisnichenko
This article is aimed to analyze the problems of realization the powers of the local councils
and other legal issues related to the governance of administrative-territorial units where
Antiterrorist operation is taking place. Such complicated problems and legal gaps were caused
by the fact that local elections in Donbas conflict zone didn’t hold in 2014. As a result the
composition of the local councils hadn’t been updated and many villages, cities and settlements
were left without authority, which negative affected human rights and freedoms in those territories.
Also the article offers new visions of the way of solving problems which occurred in Donbas region
in 2014, based on provision of the current legislation of Ukraine and significant scientific works.
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Keywords: Antiterrorist operation, local self-government bodies, military-civil administrations,
interim governor, local elections, power continuity, local authorities.
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Правомірна поведінка:
виклики часу, запити
громадянського
суспільства*
Р. П. Луцький
доктор юридичних наук, доцент

в Україні реформ, удосконалення
чинного законодавства, забезпечення законності та правопорядку
в суспільстві тощо.
Особливої актуальності подібна тематика набуває також в сучасних умовах переосмислення
засад формування і розвитку багатоманітної правової дійсності,
підходів до пізнання права як
особливої соціонормативної системи, а також в умовах складних
процесів реформування суспільнодержавного устрою в Україні,
які супроводжуються кризовими
явищами у різноманітних сферах та галузях суспільного життя,
зокрема, у правовому жит ті,
про що йдеться в представленому монографічному дослідженні.
У вказаному контексті йдеться насамперед про різноманітні дефор-
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co

Проблематика правомірної
поведінки належить до числа найскладніших у сучасній юридичній науці, що пов’язано, зокрема,
з необхідністю здійснення доктринального осмислення не лише
складної природи права як особливого соціонормативного регулятора, а й значної кількості чинників об’єктивного та суб’єктивного
характеру, які справляють значний
вплив на формування людської
поведінки та діяльності і виходять
за межі, власне, права як нормативного феномену. Відтак, правомірну поведінку без перебільшення можна назвати однією
з центральних міждисциплінарних проблем сучасної гуманітарної науки в цілому, від належного
осмислення як ої безпосередньо
залежить успішність здійснюваних

мації правової свідомості людини,
що суттєво гальмують ефективну
реалізацію права, а отже, правомірну поведінку суб’єктів суспільних відносин, внаслідок чого
право не може належним чином
здійснювати свої регулятивноохоронні функції, особливо щодо
забезпечення та захисту прав
і свобод людини і громадянина.
У зв’язку із зазначеним, авторкою справедливо наголошується,
що «масштабні задачі переведення
ринкової економіки у цивілізоване
русло, забезпечення інформаційної
безпеки, втілення в життя реформ
у різноманітних сферах та галузях
суспільного життя, зокрема, у соціальній сфері, гармонізація суспільних відносин тощо неможливо
ефективно реалізувати без удосконалення нормативно-правової

* Рецензія на індивідуальну монографію Свириденко Г. В. Правомірна поведінка: сучасний контекст : моногр. – К. : Видавництво «Юридична думка», 2018. – 212 с.
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думки експертів з права
що виражається, зокрема, у пере
оцінці потенціалу права як особливого нормативного регулятора багатоманітних суспільних відносин.
Слід відзначити, що однією
з необхідних складових здійснення таких реформ, беззаперечно,
виступає правомірна поведінка,
за допомогою якої забезпечується реальність ефективного впливу права на суспільні відносини.
Адже очевидно, що навіть прийняття найдосконаліших законів
та підзаконних нормативно-правових актів ще не означає їх належну
реалізацію у правомірній поведінці або діяльності суб’єктів права,
оскільки формування та розвиток
останньої пов’язане з низкою інших
об’єктивних і суб’єктивних чинників.
У зв’язку з цим на сьогодні назріла
нагальна необхідність доктринального осмислення сутнісних характеристик правомірної поведінки,
визначення засад її формування
та розвитку тощо.
Окремої уваги заслуговує
обґрунтована позиція авторки
монографії щодо існування прямого, взаємообумовленого зв’язку
між правомірною, особливо соціально активною поведінкою, яка
розглядається як передумова позитивної юридичної відповідальності
людини, і позитивною юридичною
відповідальністю, яка розглядається як результат соціально активної
правомірної поведінки, настання
якого передбачає відповідну реакцію держави і суспільства на здійснене особою правомірне діяння
особи у вигляді застосування різних заходів правового заохочення.
Підсумовуючи все вищенаведене, зауважимо, що монографія
Г. В. Свириденко «Правомірна поведінка: сучасний контекст» є фундаментальною своєчасною науковою працею, яка характеризується
науковою новизною та є відповідним внеском у вітчизняну юридичну науку, а також інтелектуальним
вкладом у розвиток вітчизняної
юридичної діяльності.

.u
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поведінки мають наступні два
розділи монографії, які присвячені здебільшого окремим найгострішим проблемам формування
та забезпечення належного рівня
правомірної поведінки в суспільстві та державі. Особливої значущості при цьому набуває думка
авторки монографії щодо критеріїв правомірності поведінки,
які поділяються на формальні (зовнішні або юридичні) та змістовні
(внутрішні). Формальні (зовнішні,
юридичні) критерії правомірності
поведінки обмежуються співставленням або порівнянням конкретного діяння або поведінки
в цілому з вимогами приписів,
закріплених у правових нормах.
Змістовні або внутрішні критерії
правомірності поведінки пов’язуються з внутрішньою, суб’єктивною специфікою кожного індивіда,
з особливостями його духовного
стану, який належить до сфери
свідомості. Відтак, формальні критерії пов’язані з «буквою» права
або текстом правової норми, а змістовні – з «духом» права, в якому
виражаються глибинні соціонормативні засади життя людини, сутності та природи міжособистісних
взаємовідносин тощо.
Однією з обов’язкових передумов розбудови в сучасній Україні
правової та соціальної держави,
так само як і ефективно функціонуючого громадянського суспільства,
є наявність міцного та стабільного
правопорядку в суспільному і державному житті, що передбачає
належну реалізацію всієї системи
нормативно-правових актів в державі у поведінці або діяльності
суб’єктів права. При цьому особливої актуальності забезпечення
належного правопорядку набуває
в умовах здійснення масштабних
реформ або перетворень практично у всіх сферах та галузях
суспільного життя, оскільки саме
в цих умовах змінюється ставлення суб’єктів права до правової системи та її окремих компонентів,
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бази, розробки ефективних юридичних механізмів правореалізації,
а також створення всіх необхідних
умов для формування законослухняної особистості, яка поважає
право та його принципи, свідомо
прагнучи втілювати його в своїй
поведінці та діяльності».
Слід зазначити, що Г. В. Свириденко науково обґрунтовано
підійшла до визначення методології дослідження, яка враховує
плюралізм існуючих на сьогодні
підходів щодо розуміння природи
правомірної поведінки та особливостей її формування в контексті
сучасного суспільного розвитку.
Крім цього, виправданою є також
структура монографії, яка складається з трьох розділів. У першому розділі «Генезис уявлень про
правомірну поведінку» авторка
приділяє основну увагу розгляду досліджуваної проблематики
у контексті виявлення об’єктивного
взаємозв’язку та взаємообумовленості права і поведінки як соціальних феноменів, визначення
концептуальних підходів до осмислення явища правомірної поведінки, а також вивчення особливостей історичного формування
та розвитку правомірної поведінки.
Зокрема, Г. В. Свириденко наголошує, що правомірну поведінку
не можна розглядати поза контекстом складних процесів, які відбу
ваються у суспільстві та державі,
у тому числі у свідомості людини як суб’єкта суспільних, а отже,
правових відносин. При цьому,
як обґрунтовано вважає науковець,
одна з основних проблем формування належного рівня соціально
активної правомірної поведінки
в державі перебуває не стільки
у формально-юридичній площині
(наприклад, якість законів, ефективно функціонуючий апарат держави тощо), скільки в самій людині,
її свідомості та ціннісних орієнтаціях, прагненнях, інтересах тощо.
Важливе значення для розуміння феномену правомірної
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призначення

Призначення
Сауляк Руслан Володимирович
начальник Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

.u

Товмасян Артур Едмарович

a

наказ від 23.03.2018 № 1181/к

заступник начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області
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наказ від 06.03.2018 № 947/к

Крикушенко Олександр Георгійович

в. о. начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України
наказ від 07.03.2018 № 956/к

Гавріков Руслан Миколайович

заступник начальника міжрегіонального управління Північно-Східного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України
наказ від 22.03.2018 № 1156/к

co

Макаренко Валерій Юрійович

dp

заступник начальника міжрегіонального управління Південно-Східного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України
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наказ від 03.03.2018 № 929/к
Інформація надана Департаментом персоналу
Міністерства юстиції України

бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

з Днем народження!

a

1 травня

.u

Шановна Оксано Костянтинівно!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо професійних успіхів, міцного здоров’я, надійних друзів.

i.c
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Рейтер
Оксана Костянтинівна
Начальник
Управління зовнішніх зв’язків

11 травня

dp
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Шановна Наталіє Анатоліївно!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо сонячних років, радості і процвітання!

Железняк
Наталія Анатоліївна

Директор Департаменту реєстрації
та систематизації правових актів

14 травня
Шановна Людмило Миколаївно!
Вітаємо з Днем народження!
Хай примножуються Ваші професійні здобутки,
а в серці розцвітає весна!

Кравченко
Людмила Миколаївна
Директор Департаменту
публічного права
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вітаємо з днем народження

вітаємо

з Днем народження!

a

21 травня

.u

Шановна Олено Миколаївно!
Вітаємо з Днем народження і бажаємо професійного зростання,
продуктивної праці, мирного неба.
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Ференс
Олена Миколаївна
Директор Департаменту
приватного права

24 травня
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Шановний В’ячеславе Миколайовичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо примножувати добрі справи для блага нашої країни.
Щастя, успіхів, перемог і миру!

Грязнова
Оксана Василівна

54

Начальник Управління
інформаційної політики
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Леманинець
В’ячеслав Миколайович
В. о. директора
ДП «Центр оцінки та інформації»

24 травня
Шановна Оксано Василівно!
Вітаємо Вас з Днем народження!
Бажаємо невтомності, натхнення, щасливих днів і років!

бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

з Днем народження!

15 травня
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Члена наукової ради журналу
«Бюлетень Міністерства юстиції України»
Коваленка Валентина Васильовича
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доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента НАПрН України,
заслуженого юриста України, члена наукової ради журналу
«Бюлетень Міністерства юстиції України»
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З повагою
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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вітаємо з днем народження
призначення

вітаємо

з Днем народження!
1 травня

a

Васильцова Сергія Анатолійовича

начальника Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

.u

1 травня

Грабара Олександра Володимировича

начальника Головного територіального управління юстиції у Житомирській області
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4 травня

Дорошенка Олександра Миколайовича

заступника начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

4 травня

Ріпенка Артема Ігоровича

директора Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

5 травня

co

Нєвєрова Костянтина Володимировича

dp

начальника Південно-Східного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

12 травня

Возняка Романа Івановича

начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

15 травня

Коваля Володимира Вікторовича

заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації –
начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

17 травня

Кольцова Едуарда Станіславовича

56

начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області
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бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

з Днем народження!
17 травня

a

Філатову Тетяну Дмитрівну
22 травня

.u

начальника Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Журавка Віктора Миколайовича
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заступника начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

24 травня

Корж Нону Нодарівну

заступника начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

25 травня

Волошину Ірину Петрівну

co

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

26 травня

Індіка Дмитра Анатолійовича

dp

першого заступника начальника Північно-Східного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

30 травня

Бойчука Володимира Володимировича

першого заступника начальника Центрально- Західного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!
З повагою колектив апарату Міністерства юстиції України, колектив ДП «ЦОІ»,
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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вітаємо з днем народження

вітаємо
1 травня

a

з Днем народження наших колег!
Ковтун Світлану Миколаївну

.u

заступника начальника управління правового аналізу та експертизи – начальника відділу
нормопроектування Координаційного центру з надання правової допомоги

1 травня

i.c
om

Березніченка Станіслава Володимировича

в. о. директора Кіровоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

2 травня

Мунтяну Аркадія Павловича

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Чернівецькій області

2 травня

co

Сичкова Артема Миколайовича

dp

начальника організаційного відділу управління «Дніпровська міжрегіональна
ресурсно-комунікаційна платформа» Координаційного центру з надання правової допомоги

7 травня

Бруса Сергія Миколайовича

директора Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

8 травня

Радушинську Наталію Вацлавівну

заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Житомирській області
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вітаємо
10 травня

Іванчук Ірину Францівну

a

з Днем народження наших колег!

10 травня

.u

заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Київській області

i.c
om

Худякову Наталію Борисівну

головного спеціаліста розгляду звернень Координаційного центру з надання правової допомоги

10 травня

Коваля Олександра Сергійовича

в. о. директора Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

10 травня

co

Кушніра Богдана Сергійовича

dp

директора Другого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

11 травня

Несіну Яну Олександрівну

головного спеціаліста фінансового відділу Координаційного центру з надання правової допомоги

16 травня

Смолярчук Наталію Степанівну

директора Володимир-Волинського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
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вітаємо з днем народження

вітаємо
18 травня

a

з Днем народження наших колег!
Протченко Ірину Борисівну

.u

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Чернігівській області

19 травня

i.c
om

Магомедову Марину Тагирівну

начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами та правозахисними організаціями
Координаційного центру з надання правової допомоги

20 травня

Рибак Ольгу Василівну

директора Голованівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

20 травня

Бубир Людмилу Григорівну

co

директора Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

20 травня

Богуша Володимира Даниловича

dp

директора Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

24 травня

Лахижу Миколу Івановича

першого заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Полтавській області

24 травня

Василенко Ольгу Іванівну
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вітаємо
25 травня

Білика Миколу Петровича

a

з Днем народження наших колег!

25 травня

.u

начальника відділу запобігання корупції Координаційного центру з надання правової допомоги

Ковальчука Василя Сергійовича

i.c
om

директора Ковельського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

25 травня

Комара Олександра Станіславовича

директора Козятинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

27 травня

Попадинця Василя Юрійовича

co

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Закарпатській області

28 травня

Павлюка Миколу Григоровича

dp

директора Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

31 травня

Мельник Наталю Валеріївну

в. о. директора Третього одеського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги

З повагою
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги,
редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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ПЕРЕЛІК наказів Міністерства юстиції України

ПЕРЕЛІК

.u

a

нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у квітні 2018 року
наказ від 03.04.2018 № 974/5/ 467/609/280

i.c
om

Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів
з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб,
які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
Дата та номер державної реєстрації 05.04.2018 № 408/31860

наказ від 10.04.2018 № 1095/5

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства
Дата та номер державної реєстрації 11.04.2018 № 435/31887

наказ від 16.04.2018 № 1171/5

co

Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років
особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України
Дата та номер державної реєстрації 17.04.2018 № 456/31908

наказ від 16.04.2018 № 1180/5

dp

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року № 2268/5
Дата та номер державної реєстрації 17.04.2018 № 458/31910

наказ від 17.04.2018 № 1183/5

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 18.04.2018 № 468/31920

наказ від 19.04.2018 № 1223/5
Про втрату чинності наказу Міністерства юстиції України від 28 вересня 2012 року № 1438/5
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бюлетень міністерства юстиції україни
наказ від 23.04.2018 № 1244/5
Про затвердження Порядку підготовки галузевих переліків документів із зазначенням строків їх зберігання
Дата та номер державної реєстрації 24.04.2018 № 488/31940

наказ від 24.04.2018 № 1247/5
Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

наказ від 26.04.2018 № 1291/5

a

Дата та номер державної реєстрації 24.04.2018 № 490/31942

.u

Про внесення змін до Типового положення про відділ державної виконавчої служби
головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі
Дата та номер державної реєстрації 27.04.2018 № 540/31992

наказ від 26.04.2018 № 1292/5

i.c
om

Про внесення змін до Типового положення про управління державної виконавчої служби
головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі
Дата та номер державної реєстрації 27.04.2018 № 539/31991

наказ від 27.04.2018 № 1299/5

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок надання засудженим
короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань
Дата та номер державної реєстрації 02.05.2018 № 541/31993

наказ від 27.04.2018 № 1300/5

co

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5
Дата та номер державної реєстрації02.05.2018 № 542/31994

наказ від 27.04.2018 № 1301/5

dp

Про затвердження Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень
про призначення покарання у виді штрафу
Дата та номер державної реєстрації 02.05.2018 № 544/31996

наказ від 27.04.2018 № 1302/5

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України
від 24 листопада 2011 року № 3380/5
Дата та номер державної реєстрації 02.05.2018 № 545/31997
Управління систематизації законодавства
та координації правової роботи
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів,
тел. (044) 279-68-58
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ВИМОГИ

щодо оформлення наукових статей, які публікуються
в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні
«Бюлетень Міністерства юстиції України»

dp

co

i.c
om

.u

a

Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України № 7–05/1 від 15 січня
2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (зі змінами і доповненнями).
Загальні вимоги до структури наукових статей:
•• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
•• аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної проблеми і, на які спирається
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
•• формування цілей статті (постановка завдання);
•• виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
•• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Вимоги до оформлення тексту наукових статей:
•• обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові слова) в межах
10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);
•• у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання,
почесне звання, посада та місце роботи автора;
•• нижче – код унівесальної десяткової класифікації (УДК статті);
•• нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;
•• п осилання на використані джерела здійснюється у квадра тних дужках із зазначенням номера джерела
та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25–26]. Назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті
(розділ «Список використаних джерел»);
•• у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву,
найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видавництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;
•• на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, англійською мовами. Анотації розміщуються після списку використаних джерел та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я,
по батькові автора, назву статті (розширена анотація – 2 сторінки іноземною мовою подається для опублікування
на сайті видання).
Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:
•• роздрукований примірник наукової статті, підписаний на кожній сторінці автором;
•• електронний варіант статті;
•• електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см,
300 крапок на дюйм;
•• довідку про автора (співавторів) в електронному і друкованому вигляді, зразок якої розміщений на нашому сайті;
•• якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована кольорова копія рецензії та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;
•• особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, подають скановану кольорову копію рецензії кафедри, наукового відділу або доктора наук з відповідної спеціальності.
•• з 1 вересня 2016 р. скановану квитанцію про оплату за розміщення публікації наукової статті – 540 грн за 10 сторінок
(у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник), або скановану квитанцію про передплату на журнал
(1 публікація – передплата на 6 міс., 2 публікації – передплата на рік).
•• з 25 травня 2018 року за розміщення публікації рекламного характеру – 540 грн за 1 журнальну сторінку.
Матеріали: стаття; довідка про автора надсилаються поштою, а їх електронні варіанти на адресу:
bulleten@dpcoi.com.ua
Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов стаття – doc; Іванов фото – jpeg; Іванов довідка – doc).
Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора) і відхилення статей. Викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, в іншому випадку стаття відхиляється.
За достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних відповідальність несуть автори публікацій.
Адреса: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 801. Офіційний сайт: http://pravinform.gov.ua
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Загальнодержавне науково - практичне фахове видання
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