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Шановний
Павле Дмитровичу!

Прийміть наші щирі вітання
з нагоди Дня народження!
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Для утвердження в Україні верховенства права
Вами зроблено багато, щоб це була по-справжньому
демократична країна, в якій гарантується
захист прав громадян.
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Бажаємо Вам успіхів у зміцненні законності
на цьому непростому шляху, досягнення високої мети,
оптимізму, а також творчого натхнення
і професійних звершень!

З повагою колектив центрального апарату Міністерства юстиції України,
колектив ДП «Центр оцінки та інформації»,
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

.u

Те м о ю н о м е р а
стали зміни в порядку ведення державного реєстру речових
прав на нерухоме
майно. У «Незалежній юридичній консультації» – матеріал
про особливості надання відпусток державним службовцям.
Наукова частина журналу містить
статті, в яких висвітлюються особливості
здійснення договірного представництва; природне право
як виток історичного розвитку загальних
поглядів на право; сучасний стан та тенденції розвитку законодавства і практики України в контексті легалізації лобістської діяльності.
Наостанок хотілося б озвучити відому
латинську сентенцію: Iuris praecepta sunt
haec: honeste vivere, alterum non laedere,
suum cuique tribuere – настанови закону
такі: чесно жити, не ображати інших, кожного оцінювати по заслугах.
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Вітаю українців зі 100-річним
ювілеєм Української
юстиції! У новому номері нашого видання ми висвітлюємо
цю визначну подію,
а саме: розповідаємо про виставку
архівних документів,
в і д к р и т у у Со ф і ї
Київській, урочистості, які відбулися
18 липня цього року.
Також пропонуємо
інтерв’ю з начальником Головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіславом
Куценком, який стверджує, що свідомий
громадянин має знати та вміти захищати
свої права, а орган державної влади –
давати людині зручні та зрозумілі
інструменти д ля цього, і зазначає,
які ще кроки необхідно зробити для удосконалення правової системи в Україні.
У новинах подаємо звіт державної виконавчої служби про результати роботи
у першому півріччі цього року.
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З повагою,
головний редактор журналу	Н. М. Оніщенко
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А. О. Лещенко
заступник директора Департаменту –
начальник управління нормативноправового забезпечення державної реєстрації
Департаменту приватного права

Сфера державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень перебуває
у процесі постійного удосконалення та реформування. Безумовно, наразі мова не йде
про «глобальне» реформування, яке відбулося декілька років тому з передачею повноважень
з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від органів юстиції.
Водночас постійні зміни в інших сферах суспільних відносин, необхідність забезпечення належного
цивільно-правового обороту нерухомого майна та захист зі сторони держави фізичних
і юридичних осіб – власників, користувачів тощо має наслідком прийняття та впровадження певних змін.
довготривалому існуванню Порядку в попередній редакції, починаючи з 2011 року.
Якщо говорити про суть самих
змін, то усі вони спрямовані на реалізацію норм Закону України
«Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон), який було
викладено у новій редакції, що набрала чинності з 1 січня 2016 року,
та Порядку державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127
(далі – Порядок 1127), що також набрав чинності з 1 січня 2016 року.
Структура викладення норм
Порядку досить схожа до самої

dp
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Не оминуло таку участь і одного із «старожилів» з усіх нормативно-правових актів у сфері
державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень – Порядок ведення Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно (далі – Порядок).
Порядок по своїй суті має більш
технічну спрямованість, аніж юридичну. Його норми визначають не
юридичну процедуру проведення
державної реєстрації, перелік документів чи вимог до них, а саме
технічні можливості Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно (далі – Державного реєстру
прав), які відомості до нього вносяться та які можуть бути отримані.
Напевно, саме цей фактор і сприяв
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процедури державної реєстрації
прав, починаючи від формування
та прийняття заяв у сфері державної реєстрації прав і завершуючи
наданням інформації з Державного реєстру прав.
Розділ Порядку «База даних
заяв» зазнав докорінних змін
з огляду на перехід від затвердження форм заяв у сфері
державної реєстрації до встановлення вимог щодо змісту таких
заяв. Таку концепцію розвитку системи державної реєстрації було
закладено ще з 2016 року з прийняттям вищезазначених Закону
та Порядку 1127, що і знайшло
своє відображення у Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
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лювання відомостей, що містяться
в різних реєстрах чи кадастрах.
Так, якщо зупинитися на відомостях, що відображаються
в Державному реєстрі прав щодо
об’єкта нерухомого майна, то слід
це питання розглядати з огляду на
те, що є об’єктом – земельна ділянка чи об’єкт нерухомості, побудований на ній.
Для об’єктів нерухомого майна,
що розташовані на земельній
ділянці, загалом ситуація кардинально не змінилася порівняно
із попередньою редакцією Порядку.
Так, єдине, що змінилося, це те,
що залежно від того, що являє
собою об’єкт – головна річ чи приналежність або ж чи це складна річ, відповідним чином цей
об’єкт має описуватися в Державному реєстрі прав. Наприклад,
якщо об’єктом, на який реєструється право власності, є житловий
будинок садибного типу із розташованими на земельній ділянці господарськими будівлями
і спорудами, що призначені для
обслуговування такого будинку,
то відображення відомостей про
такий об’єкт має відбуватися шляхом зазначення відомостей про
тип об’єкта – житловий будинок,
та відображати відомості про його
опис із зазначенням усіх будівель
і споруд. Якщо ж об’єктом є комплекс будівель і споруд, які в розумінні Цивільного кодексу України є складною річчю, то такий
об’єкт описується шляхом відображення відомостей в складових
частинах речі.
Більше змістовних і кардинальних змін в частині внесення
відомостей про такий об’єкт нерухомого майна, як земельна ділянка. Суть цих змін полягає в тому,
що відомості про земельну ділянку, які вносяться до Державного
реєстру прав, обмежені виключно
кадастровим номером земельної
ділянки та її площею.
Відповідно до норм Земельного кодексу України формуван-
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задля мінімізації часу при формуванні та реєстрації відповідної заяви.
Обов’язковим елементом як при
прийнятті заяв у сфері державної
реєстрації прав, так і загалом під
час проведення реєстраційних дій
є виготовлення електронних копій
документів, поданих чи отриманих
в паперовій формі, шляхом їх сканування та завантаження до Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно.
Безумовно Порядком встановлюються вимоги до виготовлення
електронних копій документів
у паперовій формі, шляхом їх сканування, з огляду на цілі, визначені Законом та Порядком 1127 –
формування реєстраційної справи
у паперовій формі. Так, вказаними
нормативно-правовими актами
передбачено, що до реєстраційної справи в електронній формі
д о л у ч а ют ь с я у с і д о к у м е н т и
в електронній формі, подані для
реєстраційних дій, а також створені за допомогою Державного
реєстру прав, та електронні копії
документів, подані в паперовій
формі для проведення реєстраційних дій, виготовлені шляхом
сканування.
За таких умов вимогами до виготовлення електронних копій документів у паперовій формі є доступність цієї копії для сприйняття
тексту документа та, якщо документ
у паперовій формі містить більше
однієї сторінки, виготовляється
електронна копія одним файлом.
Найбільш суттєвими нововведеннями Порядку є перелік відомостей, що вносяться до Державного
реєстру прав, під час проведення
реєстраційних дій, а саме про речові права, їх обтяження суб’єктів
та об’єктів таких прав, обтяжень.
Вказані вимоги до переліку відомостей обґрунтовуються різними факторами, у тому числі практичного застосування системи
державної реєстрації прав, починаючи з 2013 року, уникнення дуб
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Та к , го л о в н и м а т р и бу то м
будь-якої заяви, яка подається
до державного реєстратора прав
на нерухоме майно, є тип заяв,
тобто яку саме адміністративну
послугу бажає отримати заявник,
та відомості про особу заявника
і про документ, що уповноважує
заявника на подання заяви.
При заповненні відомостей
про заявника поряд з такими
відомостями, як прізвище, ім’я
та по батькові, обов’язково зазначаються відомості про документ,
що посвідчує особу заявника.
В даному випадку цей документ
несе змістовне навантаження,
оскільки обов’язковою умовою подання документів на проведення
реєстраційних дій є встановлення
особи заявника на підставі документа, що має бути пред’явлений
таким заявником.
Оскільки документи, що посвідчують особу, наразі оформляються
із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного
реєстру, то положення Порядку передбачають відображення при формуванні заяви унікального номера запису в Єдиному державному
демографічному реєстрі, звісно ж
у разі наявності таких відомостей.
А от інші відомості, які до недавнього часу були обов’язковими
до зазначення, а саме – реєстраційний номер облікової картки
платника податків, при заповненні відомостей про заявника вже
не потрібні. Відсутність таких відомостей пояснюється лише тим, що,
як зазначалося вище, щодо заявника відбувається лише дія з встановлення такої особи на підставі
документа, що має бути пред’явлений таким заявником.
Наступні поля, передбачені
Порядком до заповнення певними відомостями, вже визначаються залежно від того, за якою
адміністративною процедурою
звернувся заявник. При цьому порядок передбачає максимально
мінімізований перелік таких полів
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тема номера
роботу Державного реєстру прав,
а не як дію, що породжує певні
правовідносини.
Порядком змінено механізм
внесення відомостей про таке
речове право, як право спільної
сумісної власності. Так, технічно
Державний реєстр речових прав
надає можливість здійснювати
реєстрацію спільної власності
декількома шляхами – одним
записом про право, при цьому
вказавши усіх співвласників
у цьому записі, або ж для кожного із співвласників окремими записами про право власності. На практиці, починаючи
з 2013 року, реєстрація спільної
сумісної власності здійснювалася
одним записом, а от спільної часткової, окремими записами щодо
кожного із співвласників.
З прийняттям Закону у новій
редакції перехід від права спільної сумісної до спільної часткової власності, тобто визначення
часток у праві спільної власності
здійснюється не по процедурі
державної реєстрації права,
а по процедурі внесення змін
до записів Державного реєстру
прав. Вказані зміни обумовлені
тим, що фактично в такій ситуації
не набувається нове право власності. Більше того, дата державної
реєстрації права власності, з якої
саме це право і виникає, має важливе значення для наступних дій
власників щодо свого майна.
Також практика роботи з Державним реєстром прав, починаючи з 2013 року, показала, що у випадку подальшого визначення
часток у праві спільної власності,
у тому числі у зв’язку зі смертю
одного із співвласників, набагато простіше технічно працювати
з тими записами, які внесені щодо
кожного із співвласників права
спільної власності.
За таких умов, Порядок визначив єдині правила внесення записів до Державного реєстру прав
у випадку державної реєстрації
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вання однієї інформації в різних
інформаційних системах, а також
неусвідомлення деяких учасників
цивільно-правових відносин,
що є достовірним першоджерелом інформації про земельну
ділянку та про права на таку земельну ділянку.
До прикладу, дуже типова ситуація – це зміна цільового призначення земельної ділянки. Так, безумовно відповідно до земельного
законодавства підтвердженням
юридичного факту зміни цільового призначення є відображення
таких відомостей у Державному
земельному кадастрі. Після зміни
цільового призначення власник,
маючи намір продати таку земельну ділянку, звертається до нотаріуса за нотаріальним посвідченням
правочину. При цьому, наприклад,
державний акт про право власності на земельну ділянку і відповідно відомості Державного
реєстру прав містять відомості
про «старе» цільове призначення такої земельної ділянки.
Маючи з різних інформаційних
систем (Державного земельного
кадастру та Державного реєстру
прав) різну інформацію щодо цільового призначення земельної
ділянки, забуваючи про призначення кожної окремої системи, рекомендує такому власнику внести
зміни щодо цільового призначення й до Державного реєстру прав.
Звісно власник таку рекомендацію
виконує. Проте правових наслідків
така дія не несе жодних, й фактично це є затрата часу, коштів самого власника.
Окремо тепер слід зупинитися
на відомостях, що відображаються
в Державному реєстрі прав щодо
речового права та суб’єкта такого
права. Як уже зазначалося вище,
загалом Порядок має технічну
спрямованість, й саме тому його
змінені норми, у тому числі в частині внесення відомостей про
речові права та суб’єктів таких
прав, слід розцінювати як технічну
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ня земельної ділянки полягає
у визначенні земельної ділянки
як об’єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі,
меж та внесення інформації
про неї до Державного земельного кадастру.
При цьому вказаним Кодексом
така дія, як формування земельної
ділянки, не пов’язана з внесенням відомостей до Державного
реєстру прав.
Взагалі, якщо розглядати суть
державної реєстрації прав і, як наслідок, внесення відповідних відомостей до Державного реєстру
прав, то необхідним є встановлення набуття, зміни або припинення
прав за певним суб’єктом, на певний ідентифікований об’єкт нерухомого майна. От якраз земельна
ділянка й ідентифікується виключно її кадастровим номером.
У той же час, дійсно, земельна
ділянка має більш детальні характеристики, зокрема місце розташування; опис меж; міри ліній
по периметру; координати поворотних точок меж; дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів (стаття 15 Закону
України «Про державний земельний кадастр»). Але усі ці характеристики є відомостями Державного
земельного кадастру і не впливають на державну реєстрацію
прав. У випадку ж необхідності
вчинення правочину щодо земельної ділянки такі відомості
про земельну ділянку відповідно
до законодавства завжди будуть
отримуватися саме з Державного
земельного кадастру.
На превеликий жаль, наявність
більш детальних відомостей про
характеристики земельної ділянки в Державному реєстрі прав
призводила до необхідності власнику земельної ділянки, окрім
змін до Державного земельного кадастру, вносити ще й зміни
до Державного реєстру прав.
Все це негативні наслідки дублю-
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права, похідного від права власності, передбачають повторне відображення відомостей про власника об’єкта нерухомого майна,
який передав на певному речовому праві своє майно. Попри
те, що ні Закон, ні Порядок 1127
не передбачають внесення таких
відомостей повторно.
До прикладу, відповідно до законодавства під час проведення
державної реєстрації права оренди маємо в Державному реєстрі
прав відобразити, на якому саме
речовому праві належить земельна ділянка, тобто вказати право
оренди та суб’єкта такого права,
яким відповідно до законодавства
є орендар, бо саме йому належить
право оренди. У той же час Державний реєстр прав передбачає
внесення відомостей і про орендодавця, тобто не суб’єкта права
оренди, а суб’єкта права власності,
що є стороною договору оренди.
При цьому у державному реєстрі
прав вже можуть міститися відомості про суб’єкта права власності.
За таких умов ми маємо відомості
про одну і ту ж особу, але у різних
записах про речове право.
Наявність такого дубляжу інформації загалом не впливає
на речові права, але у випадках,
коли відомості про власника у записах про право власності змінюються, а у записах про інше речове
право залишаються, це призводить до різночитання та різної
практики використання таких відомостей, у тому числі порушення
прав та законних інтересів нових
власників земельної ділянки.
Вкотре звертаю увагу, що мова
йде саме про виконання технічної
дії в Державному реєстрі прав.
Жодним чином зміна «дубльованих» відомостей в частині власника, як у записах про право власності, так і в записах про інше
речове право, не є заміною сторони у договорі чи іншому правочині. Останні дії мають відбуватися саме у порядку, передбаченому
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хомого майна або ж допущеної
при попередній реєстрації помилки в технічних характеристиках
об’єкта, що підтверджується відомостями з отриманих документів,
відомостями з інших інформаційних систем чи, можливо, навіть в частині технічної помилки
відомостями документів, що знаходяться в реєстраційній справі
в електронній формі, державний
реєстратор безумовно має відобразити під час реєстрації повні
і достовірні відомості про об’єкт
нерухомого майна.
Окремо слід звернути увагу
на відомості про земельні ділянки, оскільки в Державному реєстрі
прав такі відомості є значно ширшими, ніж наразі передбачає Порядок. Неодмінно постає питання:
«А що робити з такими відомостями під час наступних реєстраційних дій?». В цьому випадку слід
виходити із загальних правил дії
нормативно-правових актів у часі.
Тобто, у разі відкриття нового
розділу на земельну ділянку, слід
вносити ті відомості, що передбачені Порядком, звісно з урахуванням наявних технічних можливостей Державного реєстру прав.
По земельних ділянках, розділи
на які було відкрито до набрання
чинності Порядку, внесені відомості залишаються й можуть змінюватися відповідно та у порядку,
визначеному законодавством.
Слід звернути увагу ще на один
із абзаців пункту 37, а саме
на абзац другий – у разі коли
під час проведення державної
реєстрації набуття права власності
у відкритому розділі Державного
реєстру прав містяться відомості
про інше речове право, похідне
від права власності, замість наявних відомостей про попереднього
суб’єкта права власності вносяться також нові відомості, визначені
у пункті 31 Порядку.
Технічні можливості Державного реєстру прав поряд із відомостями про суб’єкта речового
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спільної власності – щодо кожного
окремого співвласника вноситься
окремий запис із зазначенням
виду спільної власності, та, у разі
державної реєстрації спільної
часткової власності, – розміру
частки.
Окремо слід зупинитися
на змінах у Порядку, спрямованих на реалізацію загальних
засад державної реєстрації прав,
а саме – гарантування державою об’єктивності, достовірності
та повноти відомостей про зареєстровані права на нерухоме
майно та їх обтяження (частина перша статті 3 Закону), а також
на реалізацію окремого пункту порядку державної реєстрації прав,
а саме – відкриття розділу в Державному реєстрі прав та/або внесення до відкритого розділу або
спеціального розділу Державного
реєстру прав відповідних відомостей про речові права на нерухоме
майно та їх обтяження, про об’єкти
та суб’єктів цих прав (пункт 6 частини першої статті 18 Закону).
Мова йде саме про пункт 37
Порядку. Звісно ж, державний
реєстратор прав під час проведення державної реєстрації має
зазначати актуальні та достовірні
відомості про речове право, про
суб’єктів речового права та об’єкт
нерухомого майна, щодо якого
таке право набуте чи змінено. Джерелом таких відомостей безумовно є подані заявником для державної реєстрації документи,
а також у випадках, передбачених
законодавством, також відомості,
отримані в порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру
прав з іншими інформаційними
системами, зокрема, відомості про
земельну ділянку, отримані з Державного земельного кадастру.
У разі виявлення державним
реєстратором під час проведення
державної реєстрації, наприклад ,
права власності на нового набувача такого права, нових відомостей
про характеристики об’єкта неру-
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тема номера
в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, такий реєстратор
під час проведення такої реєстрації погашає запис в Реєстрі прав
власності на нерухоме майно
без подання додаткових заяв
чи документів.
У той же час, якщо ніяких
реєстраційних дій не відбувається
щодо об’єкта нерухомого майна,
а щодо архівного запису про право
власності в Реєстрі прав власності
на нерухоме майно необхідно
провести погашення, бо вже є наявний розділ, відкритий на об’єкт
нерухомого майна в Державному
реєстрі прав, погашення запису
може бути проведено на підставі
окремо поданої заяви про внесення змін до запису Державного реєстру прав. Таку заяву може
подати як особа, записи в Реєстрі
прав власності на нерухоме майно
якої стосуються, так і особа, яка
відповідно до відомостей Державного реєстру прав є на сьогодні
власником такого об’єкта нерухомого майна.
Підсумовуючи огляд основних змін, що знайшли своє відображення в Порядку, слід констатувати, що такі зміни, окрім
того, що спрямовані на реалізацію змін, що відбулися у Законі
та Порядку 1127, ще й спрямовані
на більш досконалу роботу Державного реєстру прав, уникнення
дублювання відомостей та унеможливлення вчинення в подальшому додаткових, не потрібних
дій в Державному реєстрі прав,
що неодмінно позитивно впливатиме на права та законні інтереси
суб’єктів речових прав.

.u

a

ми отримуємо відомості тільки
з Реєстру прав власності на нерухоме майно.
За таких умов Порядок наразі
передбачає погашення записів
в Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Єдиною умовою
для погашення запису про право
власності в Реєстрі прав власності
на нерухоме майно є відкриття
чи наявність вже відкритого розділу
на відповідний об’єкт нерухомого
майна в Державному реєстрі прав.
Порядок передбачає, що у разі
державної реєстрації прав, реєстрацію яких проведено до 2013 року,
в архівній складовій частині Державного реєстру прав, після внесення до Державного реєстру прав
відомостей, передбачених пунктами 41, 42 та 44 цього Порядку,
державний реєстратор проставляє, зокрема, у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відмітку
про погашення такого запису.
Звичайна, зрозуміла процедура,
якою реєстратори користувалися
по інших реєстрах, що є архівною
складовою частиною. Водночас,
враховуючи існування іншого
механізму реєстрації права власності (без процедури погашення записів) з 2013 по 2018 роки,
Порядок передбачає також інші
механізми погашення записів
в Реєстрі прав власності на нерухоме майно.
Так, зокрема, у разі якщо під час
проведення наступних реєстрацій
прав державним реєстратором
буде встановлено, що відносно
одного і того ж об’єкта є відкритий розділ в Державному реєстрі
прав та запис про право власності

dp

co

i.c
om

Цивільним кодексом України та іншими законодавчими актами.
Ще однією технічною новелою Порядку є погашення записів в архівній складовій частині
Державного реєстру прав, а саме
в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, що функціонував
до 2013 року.
Із запровадженням процесів
відкриття відомостей Державного
реєстру прав з’явилася проблема,
пов’язана із різночитанням відомостей, що містяться в Державному реєстрі прав на певний об’єкт
нерухомого майна, та відомостями Реєстру прав власності на нерухоме майно, який з 2013 року
використовувався державними
реєстраторами виключно як архів,
проте у електронній формі. Суть
цих різночитань полягає в тому,
що відомості Реєстру прав власності на нерухоме майно є архівними станом на 2013 рік, і у разі
зміни права власності на об’єкт
нерухомого майна, відомості про
нового власника вносяться уже
до Державного реєстру прав. Якщо
ж отримати інформацію з Державного реєстру прав, використавши пошук по об’єкту нерухомого
майна, Державний реєстр прав відобразить як запис, що міститься
в ньому, так і запис, що міститься
в Реєстрі прав власності на нерухоме майно. У випадку здійснення
пошуків по суб’єкту права, залежно
від того, за яким суб’єктом ми здійснюємо пошук – за попереднім
власником чи новим власником,
ми отримаємо неповну інформацію. Наприклад, здійснюючи
пошук за попереднім власником,
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україни
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бюлетень міністерства юстиції україни
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новини
•
досягнення
•
У фокусі юстиції
•
Міжнародне співробітництво
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сучасна юстиція україни

новини

Міністерство юстиції
відзначило 100-річний ювілей

a

18 липня у Клубі Кабінету Міністрів відбулися урочистості
з нагоди відзначення сторічного ювілею української юстиції.
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новлюємо втрачену довіру українських громадян
до юстиції і до органів правосуддя, будуємо систему
юстиції з нуля, відмовляючись від радянських принципів
бюрократії», – заявив очільник Мін’юсту. Він подякував
кожному працівнику системи юстиції за відданість своїй
справі під час запровадження кардинальних новацій,
які якісно покращують життя громадян.
«Але ще більше у нас є викликів, щоб побудувати по-справжньому справедливу й прозору систему
юстиції, якій довірятиме кожна людина. Ми маємо
всі шанси забезпечити високий стандарт ставлення
до громадянина, який базується на повазі, відкритості
й підзвітності. Щоб слово юстиція наповнилося своїм
справжнім змістом – «справедливістю», незалежно
від майнового чи соціального стану або ж ситуації,
в яку потрапила людина», – наголосив Міністр юстиції.
За словами Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, юстиція має дуже велике значення у системі державного управління. «Перед вами стоїть велике завдання створити систему, яка почне відновлювати довіру
українських громадян до державних інституцій та процесів, які відбуваються в нашій державі. Зараз ми починаємо відновлювати справедливість і зміцнювати нашу
державу. Я точно знаю, що ми маємо усі можливості
створити такі умови, якими пишатиметься кожен громадянин. Такі умови, де кожен зможе себе реалізувати
За словами Міністра юстиції України Павла Пе- та захистити», – додав очільник Уряду. Він також зауватренка, протягом 4 останніх років в Україні відбу- жив: за 4 роки роботи Міністерства юстиції під керівваються масштабні зміни в органах юстиції, які від- ництвом Павла Петренка було реалізовано дуже баповідають за поновлення права і справедливості гато прогресивних реформ, які вже дають прекрасні
в країні. Фактично нині виправляються помилки, результати. «І цей результат – більш якісні послуги,
які були допущені в роки новітньої української дер- відкриті реєстри, дуже чіткі і зрозумілі кроки, які нівежавності, й надолужується все, що було не зроблене люють можливість корупції у багатьох сферах», –
з моменту створення української юстиції у 1918 році. підкреслив Володимир Гройсман.
«Саме зараз ми реалізовуємо на практиці мрії
Понад 100 співробітників органів юстиції отримаі думки українських юристів початку минулого століт- ли почесні нагороди: нагрудні знаки, подяки, грамоти
тя, коли почала свій відлік історія вітчизняної юстиції, та відзнаки Кабінету Міністрів України та Міністерпро те, що кожна людина народжується вільною і рів- ства юстиції України. А заступник Міністра юстиції
ною в своїх правах, а верховенство права – фундамен- Іван Ліщина удостоєний звання «Заслужений юрист
тальний принцип існування держави. Сьогодні ми по- України».
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бюлетень міністерства юстиції україни
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Виставка
архівних
документів

i.c
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до 100-річного ювілею
української юстиції
Міністерство юстиції у рамках святкування
100-річного ювілею української юстиції
у приміщенні Музею «Будинок митрополита»
Національного заповідника «Софія Київська»
представило виставку архівних документів.
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«Кожного дня ми рухаємося вперед: запроваджуємо реформи, запускаємо нові проекти, навчаємо і консультуємо громадян. Але запуск жодної ініціативи неможливий без історичної основи. Я хочу
подякувати Державній архівній службі Міністерства
юстиції, яка краплина за краплиною збирає історичні матеріали. Вони дають нам можливість проводити аналіз попередніх історичних подій і робити
правильні висновки на їх основі. А значить – знати,
які кроки будуть вдалими, а які – ні», – зазначила
заступник Міністра юстиції Олена Сукманова.
За словами заступника Міністра юстиції Дениса Чернишова, відкриття експозиції, присвяченої історії розвитку системи юстиції України –
це визначна подія. «Ми повинні бути здатними
провести паралелі між реаліями сторічної давнини
та сьогодення, щоб мати змогу дати якнайкращу відповідь на виклики, які перед нами ставить теперішній час», – сказав він.
Голова Державної архівної служби Тетяна Баранова у свою чергу зауважила, що виставка є подарунком Міністерству юстиції до сторічного ювілею.
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«В архівах України зберігається більше 2 мільйонів різних документів. Ми обрали найбільш важливі з точки зору розвитку органів юстиції в Україні й представили їх на сьогоднішній експозиції.
Серед експонатів – справи юристів, яких було засуджено до розстрілів,
закон про створення Міністерства юстиції, оригінал Конституції України
1996 року та багато інших», – зазначила головний архіваріус країни.
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сучасна юстиція україни

Експертне обговорення
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«Громадські ради як інституція
взаємодії влади та громади»

16

Захід відбувся у Мін’юсті і його мета –
напрацювання дієвого механізму співпраці
громадських організацій з органами влади.
Адже ефективне партнерство держави
та громадянського суспільства
є актуальним для проведення реформ в Україні.
У заході взяли участь близько 100 осіб,
які обговорили найактуальніші питання
розвитку громадянського суспільства.
У вітальному слові заступник Міністра юстиції
з питань державної реєстрації Олена Сукманова
наголосила на важливості налагодження співпраці
між органами державної влади та представниками
громадськості.
«Держава і державні органи не можуть існувати
самі по собі. У жодного державного органу не може
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бюлетень міністерства юстиції україни
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Про подальшу координацію та механізми взаємодії між Громадськими радами розповів голова
Громадської ради при Міністерстві юстиції України Андрій Гінкул. Він звернув увагу, що участь
громадськості постійно збільшується, а це тягне
за собою і збільшення відповідальності громадських організацій. «Збільшуючи свободу, ми збільшуємо відповідальність. Тобто ми повинні не просто
бути набором лозунгів, а мати механізм представлення пропозицій, аналітики та позицій», – зазначив
Андрій Гінкул.
Також під час експертного обговорення Директор департаменту взаємодії з органами державної
влади Мін’юсту Ілля Лозінський повідомив, що Міністерство юстиції зараз працює над проектом постанови, яка регламентує діяльність Громадських рад.

co

i.c
om

бути ніякого завдання, ніякої мети без громадськості, тому що єдина мета, з якою існують і працюють всі державні органи – це надання послуг у будьякій сфері (управління, охорони, медичній тощо)
для громади, для своїх громадян. Ступінь участі
представників громадськості в державних органах
влади є яскравим маркером розвиненої демократії
та демократичних ініціатив у державі», – зазначила
Олена Сукманова.
Посол Ради Європи в Україні Мортен Енберг подякував Міністерству юстиції України за запрошення та відзначив, що для Ради Європи це важливий
захід. Він підкреслив, що в Україні сформувалося
дуже сильне та компетентне громадянське суспільство, яке постійно залучається до проектів ЄС та допомагає втілити їх у життя.

dp

Крім того, він позитивно оцінив професіоналізм
громадських активістів та експертів. «Нам приємно,
що в Громадській раді при Мін’юсті працюють фахівці високого рівня, які мають змогу і спроможність надавати фахові поради та консультації при прийнятті
рішень за всіма напрямами. Вони є дійсно важливими, конструктивними і сучасними. А хороший зворотний зв’язок з громадськістю є однією з причин
швидкого руху та ефективності реформ Мін’юсту», –
додав Директор департаменту.
У межах заходу генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської
інтеграції Юлія Зайченко презентувала результати роботи Директорату та наголосила на важливості нових структурних підрозділів для розробки
та реалізації політики відомства.
«Міністерство юстиції є одним із 10 пілотних
міністерств, яке долучилося до реформи державного

управління. Одним із ключових елементів реформи
було запровадження нових структурних підрозділів
в центральних органах виконавчої влади, зокрема,
директоратів, які будуть займатися стратегічним плануванням, бюджетним стратегічним плануванням
та європейською інтеграцією. Вперше ці напрями
об’єднані в одному підрозділі», – зазначила Юлія Зайченко. Вона нагадала, що в Міністерстві юстиції
було створено Директорат стратегічного планування
та європейської інтеграції і Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності.
«Саме Директорати мають стати потужними
аналітичними центрами, які будуть пропонувати
політичному керівництву міністерства якісно розроблену оцінку впливу та альтернативи вирішення
проблемних ситуацій», – наголосила генеральний
директор Директорату стратегічного планування
та європейської інтеграції.
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новини

Павло Петренко

a

очолив рейтинг
відповідальних міністрів

.u

Міністр юстиції України Павло Петренко посів перше місце
у рейтингу відповідальності членів Кабінету Міністрів України
за кількістю і якістю даних та виконаних обіцянок на основі достовірних фактів.
Про це свідчать результати останніх даних аналітичного порталу «Слово і діло».

i.c
om

Серед виконаних обіцянок експерти порталу відзначають реалізацію заходів в межах ініціативи #ЧужихДітейНеБуває, переведення сервісів Мін’юсту в електронний формат, впровадження жорсткої кримінальної
відповідальності за рейдерство, подання позовів проти РФ в Міжнародний суд ООН, відкриття правових
клубів, реформування реєстраційної служби та пенітенціарної системи України.

28% обіцянок, які давав Міністр юстиції, ще знаходяться в процесі виконання.
Частина з них, згідно з планом, має бути виконана в 2018 та 2019 роках.

co

Таким чином, рейтинг «Слова і діла» підтверджує, що діяльність команди Мін’юсту є ефективною, а результати реформ у сфері юстиції очевидні.

ДОВІДКОВО:

dp

«Слово і діло» – аналітичний портал, ключовим аспектом роботи якого
є висвітлення інформації щодо обіцянок і стану їх виконання
провідними українськими політиками та чиновниками.
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Головна мета проекту – дотримання принципу транспарентності (відкритості)
влади та підзвітність політиків і посадових осіб органів державного управління
звичайним громадянам. Все це дає змогу звичайним громадянам
на основі перевірених фактів та реальних результатів формувати
власну думку стосовно ефективності і відповідальності
конкретних представників української влади та політикуму.
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З початку року
стягнено

.u

a

225 млн грн заборгованості
по зарплаті

i.c
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За 6 місяців цього року органами Державної виконавчої служби
це стягнуто з недобросовісних роботодавців, повідомила заступник Міністра юстиції
з питань виконавчої служби Світлана Глущенко.
ні штаби та мобільні виконавчі
групи Мін’юсту, оприлюднено антирейтинги підприємств-боржників
у всіх регіонах, розроблено технологічну картку для державних виконавців щодо роботи з боржниками, які перебувають у процедурі
банкрутства.
З початку дії кампанії деякі
підприємства встигли погасити
мільйонні борги перед своїми працівниками. Наприклад, КП «Підприємство комунальної власності» погасило заборгованість на
14,6 млн грн на користь 368 пра-

dp

co

«Міністерство юстиції приділяє
велику увагу питанню ліквідації
заборгованостей з виплати заробітної плати та інших виплат,
пов’язаних з трудовими право
відносинами. З початку року нам
вдалося погасити 225,3 млн грн
заборгованості, завдяки чому
17,5 тисяч працівників нарешті отрим али зароблені ними
кошти», – підкреслила Світлана Глущенко. Вона нагадала, що
з 2 квітня стартувала кампанія
зі стягнення заборгованості по
зарплаті: було створено регіональ-

цівників, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» сплатило
12,6 млн грн на користь 501 працівника, ПАТ «Рівнеазот» – 4,6 млн грн
на користь 218 працівників.
Світлана Глущенко також повідомила, що на даний момент до
ТОП-3 боржників належать Харківське державне авіаційне виробниче підприємство із сумою
заборгованості 74 млн грн, ПАТ
«Футбольний клуб «Металіст» із заборгованістю понад 47 млн грн
та ПАТ «Запоріжжяобленерго»
із заборгованістю 16,9 млн грн.

за 3 місяці роботи регіональних штабів
зі стягнення заборгованості по зарплаті
органами Державної виконавчої служби
стягнуто з недобросовісних роботодавців

У середньому за тиждень
державні виконавці Мін’юсту
стягують із підприємств,
які заборгували своїм працівникам,

130 млн грн

близько

на користь

9,7 тисяч
працівників

10 млн грн
на користь працівників
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Державна
виконавча служба:

.u

a

звіт про результати роботи
у І півріччі 2018 року
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Державна виконавча служба стала відкритішою та ефективнішою,
і Міністерство юстиції України продовжує вживати усіх заходів для реального вдосконалення
системи примусового виконання рішень. Свідченням цього є зростання показників
роботи ДВС та підвищення довіри до виконавчої служби.
Про це заявила заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко
під час прес-конференції щодо результатів роботи ДВС у першому півріччі 2018 року.
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В останні півроку велика увага Міністерства
юстиції була приділена вирішенню таких важливих
і соціально чутливих питань, як стягнення заборгованості зі сплати аліментів та заробітної плати.
Зокрема, Мін’юстом був розроблений законопроект
#ЧужихДітейНеБуває, який вступив у силу 6 лютого
і уже дав вражаючі результати.
Серед інших результатів дії закону – 180 тисяч
осіб внесено до реєстру боржників зі сплати
аліментів, по 115 тисяч постанов винесено державними виконавцями про обмеження боржників у праві
виїзду за кордон, керування автомобілем, полювання та користування зброєю, 1200 осіб уже працюють
на суспільно корисних роботах, оплата за які іде
на погашення боргів перед власними дітьми.

dp
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боргованості по зарплаті: було створено регіональні
штаби та мобільні виконавчі групи Мін’юсту, оприлюднено антирейтинги підприємств-боржників у всіх
регіонах, розроблено технологічну картку для державних виконавців щодо роботи з боржниками,
які перебувають у процедурі банкрутства.
За словами Світлани Глущенко, одним з надзвичайно важливих кроків у реформуванні системи
примусового виконання рішень стало затвердження Паспорта реформи – програмного документа
на найближчих 3 роки, який відображає основні
пріоритети, на які зорієнтована реформа, а саме
направленість на добровільне виконання рішень,
вчасність, кваліфікованість та якість здійснення
виконавчих дій і суспільна орієнтованість процесу
виконання рішень.
«Хоча Паспорт реформи був затверджений нещодавно,
ми активно рухаємося у всіх цих напрямках
«Завдяки цьому закону 500 тисяч дітей
і досягаємо прописаних у ньому цілей. Ми уже запровідчули реальну допомогу держави.
вадили зовсім новий рівень відкритості органів ДВС,
регулярно звітуємо про результати роботи як на рівні
Майже 2 млрд грн аліментів стягнуто
Міністерства, так і на рівні регіонів, постійно висвітдержавними виконавцями за півроку.
люємо новини та актуальну інформацію на сайті
і в соцмережах Міністерства юстиції та Головних теДля порівняння, за весь минулий рік
риторіальних управлінь юстиції», – зазначила Світлабуло стягнуто 2,4 млрд грн.
на Глущенко.
У свою чергу директор Департаменту державної
Ці цифри свідчать про те, що закон реально
виконавчої служби Олексій Воробйов повідомив про
працює і допомагає захищати порушені
основні статистичні показники роботи органів ДВС
та приватних виконавців.
економічні права найменших українців»,–
Так, за словами директора Департаменту, за 6 мінаголосила Світлана Глущенко.
сяців поточного року органами ДВС фактично виконано 425,2 тисячі проваджень, що становить 37,8%
від фактично завершених. У минулому році цей поЗаступник Міністра також повідомила, що для казник складав 30,6%. При цьому стягнуто 6,3 млрд
більшого захисту прав дітей та розвитку в Україні від- грн, у тому числі 360,5 млн грн виконавчого збору.
повідального батьківства 3 липня Верховною Радою
«Що стосується приватних виконавців, то їх наразі
було прийнято другий пакет законів, розроблений у реєстрі 122 і вони демонструють високу ефективв рамках ініціативи Міністерства юстиції #Чужих- ність. На сьогодні приватними виконавцями стягнуто
ДітейНеБуває. Документи передбачають посилення 290 млн грн і фактично виконано 1004 документи,
відповідальності неплатників аліментів, збільшення що становить 59,4% із числа завершених. Крім того,
мінімального рівня фінансової підтримки дітей, які якщо минулого року на виконанні у приватних викопроживають в неповних сім’ях, та запровадження навців було близько 3 тисяч документів, то з початку
пільг і стимулів для батьків, які сумлінно виконують цього року їм уже надійшло більше 10 тисяч докусвій обов’язок.
ментів, що свідчить про підвищення довіри до при«Іншим важливим напрямком роботи Міністер- ватних виконавців», – зауважив Олексій Воробйов.
ства юстиції є питання ліквідації заборгованостей Він додав, що у планах роботи на 2018 рік – розвиз виплати заробітної плати та інших виплат, пов’я- ток системи державної виконавчої служби, а саме
заних з трудовими правовідносинами. За 6 місяців виконання Паспорта реформи системи примусового
цього року нам вдалося погасити 225,3 млн грн за- виконання рішень, створення Центрів виконання ріборгованості, завдяки чому 17,5 тисяч працівників шень у 5 областях з якісно новим рівнем обслуговунарешті отримали зароблені ними кошти», – під- вання і комунікації, приведення системи органів ДВС
креслила Світлана Глущенко. Також вона нагадала, у відповідність до системи окружних судів, публічність
що з 2 квітня стартувала кампанія зі стягнення за- і прозорість роботи державної виконавчої служби.
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у фокусі юстиції

«Свідомий громадянин
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має знати та вміти захищати
свої права, а орган державної влади –
давати людині зручні та зрозумілі
інструменти для цього», –
Станіслав Куценко
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До 100-річчя Міністерства юстиції України пропонуємо інтерв’ю з начальником
Головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіславом Куценком.
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Столична юстиція як орган
державної влади – це ланка цілого механізму держави. Ефективна,
дієва та скоординована система
юстиції, яка є вільною від корупції, підзвітною усім громадянам
та повністю відповідає стандартам ЄС і правовій практиці, забезпечує верховенство права
і поліпшує бізнес-клімат в Україні.
Ми несемо цінності верховенства
права, забезпечення дотримання
прав і свобод людини і громадянина, законності, відкритості
та прозорості, відповідальності
і підзвітності, професійності
та постійного удосконалення.
До напрямків нашої роботи
належить державна виконавча служба, державна реєстрація
актів цивільного стану, управління державної реєстрації, управління нотаріату, відділ банкрутства, управління судової роботи
та міжнародного співробітництва,
управління державної реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти.
Відповідно перед нами стоїть
завдання, у першу чергу, надавати якісні послуги громадянам,
бути відкритими, реалізовувати
реформи та проекти Міністерства
юстиції, зокрема, у серці нашої
держави – місті Києві.
Ми допомагаємо громадянам отримувати послуги у сфері
юстиції, не виходячи з дому,
завдяки «Он-лайн будинку юстиції» (https://online.minjust.gov.
ua) та Веб-порталу «Звернення
у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану» (https://dracs.
minjust.gov.ua), надаємо правові
консультації громадянам разом із
центрами безоплатної правової
допомоги. У Києві відкрито кілька центрів для надання сервісу

«Шлюб за добу», де громадяни можуть за добу зареєструвати шлюб,
що дозволяє молодятам не потонути у передвесільних клопотах
і обрати для себе комфортний час
та дату реєстрації.
Також наше управління активно реалізує правопросвітницький
проект «Я МАЮ ПРАВО!». Тільки за 2018 рік було розповсюджено більше 80 000 буклетів, до реалізації проекту залучено більше
500 партнерів, співробітниками
управління проведено сотні вуличних правових акції для киян
та гостей міста.
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Для мене юстиція означає справедливість. А, оскільки
із раннього дитинства маю загострене відчуття справедливості
до усього, що відбувається у житті,
вибір професії був очевидний.
Мої батьки – журналісти, але сама
доля, мабуть, визначила мій
шлях, адже я народився 8 жовтня на День юриста. Взагалі
ще під час навчання у школі
в Кіровограді (нині Кропивницький) мав дуже активну громадянську позицію, свідомо розмовляв
українською мовою, що на той
час було не «в моді», та весь час
намагався щось організовувати.
А коли переїхав до Києва,
то в столиці вже зовсім не міг
всидіти, як то кажуть, на одному місці. Зокрема, був головою
Української студентської спілки
(УСС), заснованої у 1989 році.
У той час як громадський
активіст об’їздив понад 35 країн
світу, у 2004 році навіть деякий час працював у кафе
та у готелях в Америці, але моє
серце завж ди було вик лючно
в Україні. Набравшись іноземного досвіду, вже у Києві був
обраний головою Українського
молодіжного форуму та навіть
декілька років обирався студентським мером Києва. Зараз на
посаді керівника Головного територіального управління юстиції у м. Києві реалізовую ідеї,
які мав у громадському секторі.
Таким чином, вдається поєднувати громадську роботу та державну
службу. У цьому році я захистився
та став доктором з філософії у галузі права і не планую на цьому
зупинятись.

Які завдання нині
ставить Міністерство
юстиції України перед
Головним територіальним
управлінням юстиції у місті
Києві? Яких новацій чекати?
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Що для Вас
юриспруденція?
Чому саме юридична
професія стала
частиною Вашого життя?
В минулому Ви активний
громадський діяч.
Нині є час на громадську
роботу?

Наскільки проблема
несплати аліментів
актуальна для Києва?
Знаємо, що це питання
на Вашому особистому
контролі, і в планах –
підвищення
відповідальності
неплатників аліментів.

У першу чергу, хочу всіх
привітати з тим, що Верховна Рада
України прийняла другий пакет
законів #ЧужихДітейНеБуває,
ініційованих Міністром юстиції
України Павлом Петренком. Документи передбачають посилення відповідальності неплатників
аліментів, збільшення мінімального рівня фінансової підтримки
дітей, які проживають в неповних
сім’ях, та запровадження пільг
і стимулів для батьків, які сумлінно виконують свій обов’язок.
Перед державними виконавцями
столиці стоїть завдання максимально налагодити роботу з боржниками. За І півріччя 2018 року
державні виконавці столиці стягнули майже 119 мільйонів гривень
заборгованих аліментів на користь 26379 дітей. Так, у липні,
наприклад, державними виконавцями Подільського району була
стягнута заборгованість по аліментах в рамках одного провадження, яка перевищує суму платежів за один рік, а саме більше
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у фокусі юстиції
шись у правдивості відомостей,
прийме рішення про встановлення факту та видасть його заявнику.
З цим рішенням слід знову
звернутися до РАЦСу, щоб отримати відповідне свідоцтво.

З якими переважно
проблемами найчастіше
звертаються громадяни
до Головного
територіального управління
юстиції у місті Києві?
Чи багато серед
них внутрішньо
переміщених осіб?
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Сучасні технології дають змогу
не «оббивати пороги» державних
установ, а зв’язатися з нами онлайн, наприклад, я особисто даю
щодня відповіді у соціальній мережі Facebook. Але для тих, кому
незручно спілкуватися по телефону або через Інтернет, я проводжу
щотижневі прийоми громадян.
На жаль, найчастіше звертаються з питаннями стягнення
аліментів. Дуже шкода, що чимало батьків забувають про виховання та утримання власних дітей.
З 6 лютого, коли запрацювали
зміни до законодавства у рамках
#ЧужихДітейНеБуває, стали доступні такі механізми, які дозволяють змусити батьків утримувати
власних дітей, або працювати за-
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Чи не плануєте збільшувати
вартість та кількість
послуг, що надаються
органами ГТУЮ в м. Києві?
Чи обмежуються громадяни,
які не мають київської
реєстрації, правами
в отриманні юридичних
послуг? І чи є пріоритетні
права у киян?

a

ради виплати аліментів. Отож під
час прийому підключаю у таких
випадках державних виконавців
столиці для пришвидшення процесу стягнення аліментів.
Чимало громадян звертаються
із питаннями оформлення субсидій, захисту бізнесу від рейдерських атак, реєстрації актів
цивільного стану, проставлення
апостиля, зміни імені та оформлення дублікатів втрачених документів. Також бувають звернення
від трудових колективів щодо
стягнення заборгованої заробітної плати.
У столиці наразі багато громадян, котрі мають статус внутрішньо переміщених осіб. Найбільше
їм потрібні правові консультації щодо підтвердження статусу
«внутрішньо переміщених осіб»
або оформлення легальних документів на території України. Зокрема, це – свідоцтво про народження
чи смерть, яке видане на окупованій території. Адже раніше отримання українського свідоцтва про
народження дитини або смерті
особи для людей з тимчасово окупованих територій, попри їх бажання, було майже неможливим
через тривалість процедури, її затратність та перепони, пов’язані
із в’їздом/виїздом з тимчасово
окупованої території.
Наразі існує спрощений
порядок встановлення факту народження чи смерті, що сталися
на тимчасово окупованій території.
Щоб отримати документи, необхідно здійснити лише кілька дій:
звернутися до будь-якого РАЦСу
або центру безоплатної правової
допомоги, де Вам нададуть консультацію та пояснять що і за чим
робити. Тут також вручать пам’ятку
і зразок заяви до суду.
Заповнити заяву, надати всі наявні документи, що підтверджують
факт народження чи смерті, та подати цей пакет документів до суду.
Суд невідкладно призначить
розгляд справи і, пересвідчив-

Головне територіальне управління юстиції у місті Києві здійснює свою діяльність виключно
на підставі законів України. Кількість та вартість послуг, які надаються Головним територіальним
управлінням юстиції у місті Києві,
передбачені Законом України
«Про нотаріат», постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України.
Наприклад, платні послуги, які
надаються відділами державної
реєстрації актів цивільного стану,
затверджені наказом Міністерства
юстиції України від 27.12.2010
за № 3335/5. Так, отримання свідоцтва про народження дитини
вперше – послуга безкоштовна,
повторне отримання документа –
51 копійка; зміна імені наразі
обійдеться у 5 гривень 10 копійок,
вдруге – 51 гривню; реєстрація
шлюбу – 85 копійок. Ми не приватний бізнес, а, отже, не можемо
самостійно встановлювати види
послуг чи їх вартість.
Щодо київської реєстрації.
Безоплатна первинна правова
допомога охоплює такі види правових послуг, як надання правової
інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів
правового характеру (крім процесуальних), надання допомоги
в забезпеченні доступу особи
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190 тисяч гривень. Також у рамках законів #ЧужихДітейНеБуває
Святошинський відділ державної
виконавчої служби Києва стягнув
заборгованість зі сплати аліментів
більше 112 тисяч гривень.
Заборгованість сформувалась
упродовж останніх семи років.
Боржник не реагував усі ці роки
на зауваження про необхідність
фінансово забезпечувати свою
дитину та уникав будь-якої можливості допомагати донечці до
досягнення її повноліття. Кошти
надійшли на депозитний рахунок
відділу, і дівчинка зможе отримати гроші від батька найближчим
часом. Робота державних виконавців столиці дійсно під моїм особистим контролем, адже як батько двох маленьких дітей я щиро
не розумію, як можна свідомо
ухилятись від допомоги на їх розвиток та щасливе дитинство.
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сучасна юстиція україни

бюлетень міністерства юстиції україни

a

тримання прав і свобод громадян,
створено Антикорупційний суд.
Система права характеризується
зменшенням рівня його бюрократії і зменшенням кількості паперів. Дуже важливо запровадити
системний підхід до підвищення рівня правової освіти людей
за допомогою відкритих лекцій
для населення на постійній основі, семінарів та інших заходів
на правову тему. Чим зараз активно займається Міністерство юстиції України.
На мою думку, необхідно максимально подолати бар’єр: чиновник – громадянин. Але головне –
подолати бар’єр у власній голові,
не боятись приходити на відкриті
прийоми громадян, телефонувати на гарячу лінію, брати участь
у вуличних правових консультуваннях. Влада стає відкритою до
людей, а чи готове українське суспільство до цього?
Д ля підвищення правової
обізнаності громадян, на мою
думку, необхідне, у першу чергу,
бажання громадян стати обізнаними у сфері права, адже юстиція супроводжує людину протягом усього жит тя. Свідомий
громадянин має знати та вміти
захищати свої права, а орган державної влади – давати людині
зручні та зрозумілі інструменти
для цього. Наприклад, вуличні
консультації, прийоми громадян,
роздаткові матеріали, проморолики, доступна інформація на ресурсах. Прозорість і демократичність законодавства мають бути
забезпечені в усіх сферах життя
суспільства та людини.
Насамкінець, вітаю всю команду Міністерства юстиції України
на чолі з міністром юстиції Павлом Петренком із 100-річчям від
дня створення органів юстиції!
Для мене велика честь бути частиною такої команди! Щиро бажаю
розвитку, процвітання, успішної
реалізації ініціатив юстиції на користь усіх українців!
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цей пілот буде працювати в інших
містах України.
Також 30 листопада 2017 року
у Києві вперше в Україні відкрили
центр «OpenSpace» європейського
зразка. Його урочисто відкрив
Міністр юстиції Павло Петренко у Дарницькому районі Києва.
Міністр сам особисто перевірив
якість роботи нової системи. З того
часу в Україні офіси «OpenSpace»
відкрились в Одесі, Львові, Кропивницькому, Сумах.
Нагадаю, що 50 співробітників
столичної юстиції були першими,
хто протестував на собі методику навчання англійської он-лайн
Lingva.Skills (https://lingva.ua).
Наразі це наймасовіший освітній проект в Україні, 37 тисяч
державних службовців уже ви
вчають іноземну мову он-лайн
за прикладом наших співробітників. Також з його допомогою
безкоштовно вивчають англійську по всій країні держслужбовці,
школярі, студенти, підприємці,
соціальні категорії населення
тощо.
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до вторинної правової допомоги
та медіації. Вторинна безоплатна
правова допомога включає захист
від обвинувачення; здійснення
представництва інтересів осіб
в судах, інших державних органах, зокрема, органах місцевого
самоврядування, перед іншими
особами; складання документів
процесуального характеру.
Отже, законами України не
встановлюється будь-якого обмеження для громадян (незалежно
від їх місця проживання) у доступі на отримання первинної
безоплатної правової допомоги
(лише вторинна надається за місцем проживання), також не може
бути обмежено право на отримання роз’яснень (інформації), що
стосуються діяльності державних
органів, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб
цих органів.

Можна стверджувати,
що Київ є пілотним містом
у запровадженні реформ
і новацій в юридичній галузі,
які потім запускаються
по всій Україні?
Чи випробовування
проводяться спочатку
на регіональному рівні?
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Так, дуже влучне запитання.
До столиці завжди прикута більш
пильна увага, адже зазвичай
пілотні проекти Мін’юсту започатковуються у нас. Зокрема, останній пілот, який ми запустили
у червні, це – оформлення документів новонародженим прямо
у пологовому за допомогою планшетів. Швидко та зручно! Завдяки
планшетам можна буде миттєво
направити відомості для проведення невідкладної державної
реєстрації малюка та реєстрації
місця проживання, подати елект
ронну заявку на отримання допомоги при народженні дитини.
Навіть записатися в електронну
чергу у дитячий садок. І все це –
прямо у пологовому. Зовсім скоро

У липні Мін’юсту
виповнюється 100 років.
Як Ви вважаєте,
які ще кроки необхідно
зробити для удосконалення
правової системи в Україні,
а також для правової
обізнаності громадян?

Удосконалення правової системи в Україні – справа клопітка.
Я вважаю, що сьогодні система
права в Україні переживає потужну трансформацію. Відбувається
вдосконалення існуючих та формування нових галузей та інститутів права. Так, з переходом
на ринкову економіку виникли:
інститути кредитних спілок, гарантування банківських вкладів
фізичних осіб, біржове, інвестиційне та інше право. Також після
здобуття Україною незалежності
розпочав свою діяльність Інститут
омбудсмена, який гарантує до-
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У кінці червня делегація Інституту
кримінально-виконавчої служби
на чолі з начальником Інституту
генерал-майором внутрішньої
служби Є. Ю. Барашем за підтримки
ГО «Пенітенціарна асоціація
України» вже вдруге взяла участь
у ХІІ Міжнародній науковій
конференції «Виклики реабілітації:
взаємодія теорії та практики»
і в ХІІ Міжнародному турнірі
з футболу співробітників пробації,
що проходили в м. Лемборк
(Республіка Польща).

i.c
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Інститут

кримінально-виконавчої служби:
міжнародна співпраця

dp

co

Заходи проводяться в м. Лемборк з ініціативи Великопольського співтовариства судових кураторів,
науковців, практиків-пенітенціаристів під патронатом
Бурмістра м. Лемборк і мають свою давню історію.
Вже протягом останніх 12 років це надзвичайно важливі події як у житті міста для професійної спільноти,
так і за його межами. Сьогодні це вже наукові та спортивні заходи, які вийшли на міжнародний рівень.
Програма візиту делегації Інституту включала:
1. Офіційну зустріч начальника Інституту кримі
нально-виконавчої служби Є. Ю. Бараша з Бурмістром
м. Лемборк, Керівником Великопольського Товариства
пробації і провідними науковцями, фахівцями в галузі
пробації та ресоціалізаційної практики Польщі.
2. Участь в Міжнародній науковій конференції
«Виклики реабілітації: взаємодія теорії та практики».
3. Участь в XІІ Міжнародному пробаційному турнірі
з футболу за участю 8 команд з Великобританії, Польщі та України, яку в цьому році представляло вже дві,
а не одна команда: Інституту кримінально-виконавчої
служби та Національної академії внутрішніх справ.
З надзвичайним інтересом учасники та гості конференції прослухали доповідь начальника Інституту
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генерал-майора внутрішньої служби Є. Ю. Бараша на
тему «Сучасний стан впровадження пробації в Україні».
Важливим заходом в рамках офіційного відрядження до Польщі став ХІІ Міжнародний турнір з футболу працівників служби пробації, в якому збірна команди Інституту з футболу вже вдруге взяла участь.
Результатом участі в турнірі стали незабутні емоції, котрі наповнили спортивний дух команди. Цікавим
було все. Команда Інституту в своїй групі зіграла з Великобританією, Польщею, Лемборком та Варшавою і
посіла ІІІ місце у турнірі.
Виражаємо велику вдячність організаторам наукових і спортивних заходів в м. Лемборк за особливо
цікаво організовану програму зустрічі української делегації. Незабутньою атракцією в рамках візиту української делегації стала екскурсія до Леби на Балтійське
море та відвідування парку розваг у м. Гдиня.
Маємо надію, що зазначені заходи, в яких взяли
участь курсанти, офіцери та науково-педагогічні працівники Інституту кримінально-виконавчої служби, що
вже стали доброю традицією, продовжуватимуться
у майбутньому при здійсненні нашої роботи на науковій та спортивній ниві в міжнародній співпраці.

бюлетень міністерства юстиції україни
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НЕЗАЛЕЖНА
ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ
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Л. В. Солонина
головний спеціаліст відділу персоналу
Головного територіального управління юстиції
в Івано-Франківській області
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ОСОБЛИВОСТІ
НАДАННЯ ВІДПУСТОК

i.c
om

ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ

Із набранням чинності з 1 травня 2016 року Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року
№ 889-VII (далі – Закон) змінився механізм надання та тривалість відпусток державним службовцям.
Саме цим Законом і регулюються види і тривалість відпусток, які належать державним службовцям.

ЩОРІЧНА ОСНОВНА ВІДПУСТКА

2017 року зазначає, що законодавством не передбачено обмежень
щодо кількості днів щорічної основної відпустки для виплати грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
Статтею 59 Закону передбачено, що щорічні відпустки надаються державним службовцям у порядку та на умовах, визначених
законодавством про працю.
Так, згідно зі статтею 12 Закону
України «Про відпустки» щорічну
основну відпустку на прохання
працівника може бути поділено
на частини будь-якої тривалості
за умови, що основна, безперервна її частина становитиме
не менше 14 календарних днів.
Ця частина відпустки не обов’язково повинна бути першою її частиною. Отже, у випадку поділу щорічної основної відпустки на частини
грошова допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати

dp

co

Державним службовцям надається щорічна основна відпустка
тривалістю 30 календарних днів,
якщо законом не передбачено
більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі
середньомісячної заробітної плати
(стаття 57 Закону).
Щорічна основна відпустка
державним службовцям надається за відпрацьований робочий рік,
який обчислюється з дня вступу
(призначення) на посаду.
Вихід у щорічну основну відпустку для держслужбовців супроводжується наданням грошової
допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати. Зазначена допомога виплачується один
раз на календарний рік незалежно від того, повної тривалості надається щорічна основна відпустка
чи тільки її частина.
Міністерство соціальної політики України у роз’ясненні від 7 грудня
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виплачується за заявою працівника один раз на рік при наданні
будь-якої з частин щорічної основної відпустки, незалежно від кількості днів такої відпустки.
Згідно зі статтею 10 Закону
України «Про відпустку» надається
щорічна основна відпустка повної
тривалості після закінчення 6 місяців безперервної роботи у державному органі.
Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи
у перший рік роботи на даному
підприємстві за бажанням працівника надаються:
– жінкам – перед відпусткою
у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам,
які мають двох і більше дітей
віком до 15 років або дитину
з інвалідністю;
– особам з інвалідністю;
– чоловікам, дружини яких

бюлетень міністерства юстиції україни
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Черговість надання відпусток визначається графіками,
які затверджуються власником
або уповноваженим ним органом
за погодженням з виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом і доводиться до відома всіх працівників.
При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.
У разі звільнення працівника
йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним
дні щорічної відпустки (стаття 24
Закону України «Про відпустки»).

.u

передбачених навчальною програмою;
– працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну
основну відпустку і не одержали
за неї грошової компенсації;
– працівникам, які мають
путівку (курсівку) для санаторнокурортного (амбулаторно-курортного) лікування;
– батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;
– в інших випадках, передбачених законодавством, колективним
або трудовим договором.
Щорічні відпустки за другий та
наступні роки роботи можуть бути
надані працівникові в будь-який
час відповідного робочого року.
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перебувають у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами;
– особам, звільненим після
проходження строкової військової служби, військової служби
за призовом під час мобілізації,
на особливий період, військової
служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо
після звільнення із служби вони
були прийняті на роботу протягом
трьох місяців, не враховуючи часу
переїзду до місця проживання;
– працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах
та бажають приєднати відпустку
до часу складання іспитів, заліків,
написання дипломних, курсових,
лабораторних та інших робіт,

ЩОРІЧНА ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА ЗА СТАЖ державної служби

Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток регулюється пунктом 1 статті 58 Закону та Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 270 «Про затвердження
Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток» (далі – Постанова № 270).
Держслужбовцям, які мають стаж держслужби понад 5 років, надається 1 календарний день додаткової
відпустки, а починаючи зі стажу держслужби понад 6 років, тривалість цієї відпустки збільшується на 1 календарний день за кожний наступний рік держслужби до досягнення максимальної тривалості цієї відпустки –
15 календарних днів ( стаття 58 Закону, пункт 2 Постанови № 270).

Наведемо тривалість щорічної додаткової відпустки за стаж держслужби
Тривалість щорічної додаткової відпустки
за стаж держслужби

Понад 5 років
Понад 6 років
Понад 7 років
Понад 8 років
Понад 9 років
Понад 10 років
Понад 11 років
Понад 12 років
Понад 13 років
Понад 14 років
Понад 15 років
Понад 16 років
Понад 17 років
Понад 18 років
Понад 19 років і далі

1 календарний день
2 календарні дні
3 календарні дні
4 календарні дні
5 календарних днів
6 календарних днів
7 календарних днів
8 календарних днів
9 календарних днів
10 календарних днів
11 календарних днів
12 календарних днів
13 календарних днів
14 календарних днів
15 календарних днів
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Стаж держслужби
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При визначенні тривалості цієї додаткової відпустки слід мати на увазі особливості такого визначення для держслужбовців, які станом на 1 травня 2016 року мали стаж держслужби 12, 13 та 14 років.
Чому саме для цих держслужбовців? Тому що за «старим» законодавством вони мали право на додаткову
відпустку за державний стаж більшої тривалості, ніж це передбачено «новим» законодавством.
У цьому випадку за держслужбовцями із зазначеним стажем державної служби зберігається право
на щорічну додаткову відпустку тривалістю, визначеною за «старим» Законом, але подальше збільшення
тривалості цієї відпустки повинно відбуватися вже за нормами «нового» Закону.
Наведемо у таблиці порядок визначення тривалості додаткової відпустки для держслужбовців, які станом
на 1 травня 2016 року досягли стажу державної служби 12, 13 або 14 років з урахуванням «перехідних»
моментів із цього приводу, визначених у пункті 12 Постанови № 270.

Понад 12 років
Понад 13 років
Понад 14 років
Понад 15 років
Понад 16 років
Понад 17 років
Понад 18 років
Понад 19 років
і далі

9 календ. днів
9 календ. днів
10 календ. днів
11 календ. днів
12 календ. днів

понад 13 років
понад 14 років
понад 15 років
понад 16 років
понад 17 років

11 календ. днів
11 календ. днів
11 календ. днів
12 календ. днів
13 календ. днів

13 календ. днів

понад 18 років

14 календ. днів

14 календ. днів

понад 19 років
і далі

15 календ. днів

13 календ. днів
13 календ. днів
13 календ. днів
13 календ. днів
14 календ. днів

15 календ. днів

15 календ. днів

co

Також зауважимо: якщо станом на 1 травня 2016 року працівник мав стаж державної служби понад
15 років і більше, то на підставі пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону тривалість додаткової
відпустки фіксується на 15 календарних днях і такою тривалістю надається після досягнення наступних років
держслужби (за стаж держслужби понад 15 років, понад 16 років, понад 17 років і далі).
Документами для визначення стажу державної служби є:
– трудова книжка;
– копія послужного списку;
– військовий квиток та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи
(довідки, виписки з наказів, дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо).
У перший рік державної служби в державному органі працівнику, який має стаж такої служби понад
п’ять років, додаткова відпустка надається після закінчення 6 місяців безперервної служби в цьому органі,
якщо інше не передбачено законодавством.
На прохання державного службовця додаткову відпустку можна поділити на частини будь-якої тривалості. Взяти невикористану частину додаткової відпустки державний службовець має право у будь-який час
відповідного року або приєднати її до відпустки у наступному році.
За згодою між державним службовцем і керівником державної служби в державному органі додаткові
відпустки за попередній і поточний періоди можуть бути надані одночасно.
За бажанням державного службовця додаткова відпустка або її частина може бути замінена грошовою
компенсацією.
Під час звільнення державного службовця йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані
ним дні додаткової відпустки.
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понад 14 років
понад 15 років
понад 16 років
понад 17 років
понад 18 років
понад 19 років
і далі
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стаж держслужби

Стаж державної служби станом на 1 травня 2016 року
13 років
14 років
тривалість
тривалість
тривалість
стаж
стаж
додаткової віддодаткової
додаткової
держслужби
держслужби
пустки
відпустки
відпустки

.u

12 років

a

Тривалість додаткової відпустки за державний стаж для держслужбовців,
які на 1 травня 2016 року досягли стажу держслужби 12, 13 або 14 років
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бюлетень міністерства юстиції україни

ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Стаття 25 Закону України «Про відпустки» регулює
питання надання працівникові відпустку без збереження заробітної плати, що надається в обов’язковому порядку.
Також згідно зі стат тею 26 Закону України «Про відпустки» за сімейними обставинами
та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін,
обумовлений угодою між працівником та власником
або уповноваженим ним органом, але не більше
15 календарних днів на рік.
Для державних службовців Законом передбачено ще один вид відпустки без збереження заробітної
плати – на час участі у виборчому процесі. Порядок
надання цієї відпустки визначено статтею 10 Закону.
Відповідно до зазначеної норми така відпустка
надається державному службовцю (за його заявою)
у разі реєстрації його кандидатом у депутати Цент
ральною виборчою комісією, виборчими комісіями.
Відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.
Відповідно до пункту 2 статті 58 Закону додаткові
відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток надаються державним службовцям відповідно до Закону.
Розглянемо декілька таких відпусток, які часто використовують державні службовці, а саме:
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та «дитина з інвалідністю» у відповідному відмінку
і числі).
Тривалість соціальної відпустки на дітей за наявності однієї підстави для її надання становить 10
календарних днів. Водночас за наявності декількох (двох і більше) підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість становить 17 календарних
днів (стаття 19 Закону «Про відпустки»).
Міністерство соціальної політики України (лист
від 25 лютого 2015 р. № 76/13/116-15) зазначає,
що кожну підставу, визначену частиною 1 статті 19
Закону України «Про відпустки», слід вважати окремою підставою для цілей визначення тривалості соціальної відпустки на дітей.
При визначенні підстав для отримання права на
соціальну відпустку на дітей одну дитину може бути
враховано декілька раз.
Щодо надання даної відпустки до управління
персоналу надходить чимало запитань, тому наведемо декілька роз’яснень.
Міністерство соціальної політики дотримується
думки, що одинокою матір’ю для цілей визначення права на соціальну відпустку на дітей є: жінка,
яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка,
яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка виховує дитину без батька) – лист
Мінпраці від 4 жовтня 2010 року № 306/13/116-10.
Під визначення «одинока мати» підпадає розлучена
жінка, яка виховує дитину без батька.
ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА
цьому
факт виплати батьком аліментів для
При
ПРАЦІВНИКАМ, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ
надання соціальної відпустки на дітей значення
У статті 182 КЗпП і статті 19 Закону України не має. Для цілей виникнення права на соціальну
«Про відпустки» закріплено, що «Жінці, яка пра- відпустку на дітей головною умовою є відсутність
цює і має двох або більше дітей віком до 15 років, участі батька саме у вихованні дитини. Для отриабо дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, ма- мання права на соціальну відпустку на дітей працівтері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, оди- ниця повинна надати за місцем роботи копію свідонокій матері, батьку дитини або інваліда з дитин- цтва про народження дитини, копію свідоцтва про
ства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері розірвання шлюбу з батьком дитини та документи,
(у тому числі у разі тривалого перебування матері що підтверджують факт відсутності участі батька
в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під у вихованні дитини. Такими документами можуть
опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А бути: рішення суду про позбавлення відповідача
I групи, чи одному з прийомних батьків надається батьківських прав; ухвала суду або постанова слідщорічно додаткова оплачувана відпустка тривалі- чого про розшук відповідача у справі за позовом
стю 10 календарних днів без урахування святкових про стягнення аліментів; акт, складений соціальноі неробочих днів (19 грудня 2017 року згідно з За- побутовою комісією, створеною первинною проф
коном України «Про внесення змін до деяких зако- спілковою організацією чи будь-якою іншою
нодавчих актів» № 2249-VIII у тексті Кодексу слова комісією, утвореною в установі, або акт дослідження
«інвалід» та «дитина-інвалід» в усіх відмінках комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів
і числах замінено словами «особа з інвалідністю» сусідів (за наявності їх підписів у акті) підтверджуєть-
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ства соціальної політики від 12 травня 2015 року
№ 256/13/116-15.
Чинним законодавством не визначено строку давності, після якого працівник втрачає право на додаткові соціальні відпустки. Якщо він з якихось причин
не скористався своїм правом на таку відпустку за попередній рік чи за кілька попередніх років, він має
право використати її, а в разі звільнення, незалежно
від підстав, йому має бути виплачено компенсацію
за всі невикористані дні цієї відпустки.
Таким чином, якщо працівник звільняється з роботи у відповідному році і має невикористану соціальну відпустку за цей рік, йому має бути виплачена за неї грошова компенсація. На новому місці
роботи він не матиме права на отримання цієї відпустки, оскільки така відпустка надається один раз
протягом відповідного календарного року.
Можливості перерахування грошової компенсації за невикористані дні зазначеної соціальної відпустки на рахунок підприємства, на яке перейшов
працівник при звільненні за переведенням, чинним
законодавством не передбачено (лист Міністерства соціальної політики України від 24 березня
2015 року № 4053/0/14-15/18).
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ся факт відсутності участі батька у вихованні дитини; довідка зі школи (садочка) про те, що батько
не бере участі у вихованні дитини (не спілкується
з вихователями/вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.
Цей перелік не є вичерпним, можуть бути подані
й інші документи. Але майте на увазі: пред’явлення
лише довідки з офіційного органу про те, що дитина
проживає разом з матір’ю, не дає достатніх підстав
стверджувати, що батько не бере участі у вихованні
дитини – листи Міністерства соціальної політики від
25 лютого 2015 року № 76/13/116-15, від 30 травня 2014 року № 193/13/123-14, від 14 квітня 2008
року № 235/0/15-08/13.
Граничний вік дитини, до досягнення якого вона
враховується при визначенні права на соціальну
відпустку на дітей за підставою «жінка, яка має двох
дітей віком до 15 років», становить 15 років. Але зауважимо: надання соціальної відпустки на дітей
прив’язане до календарного року. Тож соціальна
відпустка на дітей надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу
та часу народження дитини, до чи після. Отже, працівнику належить соціальна відпустка на дітей за рік,
в якому дитина досягає граничного віку для цілей
визначення права на цю відпустку. А уже починаючи
з року, наступного за роком, у якому дитина досягає
граничного віку, працівник втрачає право на отримання такої відпустки на дітей. Також враховуйте:
законодавством не передбачено строку давності,
після якого втрачається право на соціальну відпустку
на дітей, тому працівниця може скористатися днями
такої відпустки на дітей, право на які вона отримала
у попередніх роках, і після виповнення її старшій дитині 15 років (після досягнення граничного віку для
цілей визначення права на цю відпустку). Тож оформити цю відпустку за попередні роки вона може у подальшому, у тому числі наступних роках.
Правила поділу відпустки на частини, встановлені частиною 1 статті 12 Закону «Про відпустки»,
стосуються лише щорічних відпусток. Оскільки відпустка на дітей віднесена до виду соціальних відпусток, то вона не підлягає поділу на частини.
Тобто працівник, який має право на соцвідпустку
за однією підставою, має одразу скористатися належними 10 календарними днями цієї відпустки.
Міністерство соціальної політики допускає можливість використання соцвідпустки на дітей частинами лише у тому випадку, коли працівник має
право на цю відпустку за двома або більше підставами. У цьому разі її тривалість становить 17 календарних днів, і працівник може скористатися
спочатку 10 календарними днями цієї відпустки,
а потім – 7 календарними днями – лист Міністер-
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№ 07(201) 2018 РОКУ

ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА
УЧАСНИКАМ АТО ТА ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ

Законом України від 14 травня 2015 року № 426VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення рівня соціального
захисту окремих категорій ветеранів війни» внесено зміни до низки законодавчих актів. Зокрема, Закон України «Про відпустки» доповнено статтею 16-2 «Додаткова відпустка окремим категоріям
ветеранів війни», а Кодекс законів про працю України – статтею 77-2, згідно з якими учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року
№ 3551-XII (далі – Закон № 3551), надається додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати
тривалістю 14 календарних днів на рік.
Зазнала змін і стаття 25 Закону про відпустки,
згідно з якими учасникам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону № 3551, за їх бажанням в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю
до 14 календарних днів щорічно, а особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких
встановлений відповідно до Закону № 3551 – тривалістю до 21 календарного дня щорічно.
Відповідно до статті 4 Закону № 3551 ветеранами
війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини
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ки підприємств, установ, організацій, які залучалися
та брали безпосередню участь в антитерористичній
операції в районах її проведення.
У листі Міністерства соціальної політики України від 4 серпня 2016 року № 430/13/116-16 зазначено, що у Законі № 3551 вказана додаткова відпустка визначена статтею 16 розділу III «Додаткові
відпустки у зв’язку з навчанням. Творча відпустка.
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях»,
тому вона не належить до виду щорічних відпусток,
а отже, на неї не поширюються норми, передбачені
для щорічних відпусток.
На відміну від щорічної відпустки, додаткова
відпустка окремим категоріям ветеранів війни надається незалежно від відпрацьованого в році часу,
один раз протягом календарного року на підставі
заяви працівника та посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни. Вона не переноситься
(не подовжується) на дні тимчасової непрацездатності працівника чи святкові і неробочі дні, що припали на її період. Не використана у поточному році
така відпустка на наступний рік не переноситься.
Отже, додаткова відпустка учасникам бойових
дій надається за календарний рік, не продовжується
(не переноситься) у разі тимчасової непрацездатності працівника, не підлягає поділу на частини, не
надається за минулий рік, якщо працівник не скористався правом на неї у поточному році, та не підлягає грошовій компенсації при звільненні.
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чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни. Особи, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною – особи, нагороджені
орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського
Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»,
а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього
звання за працю в період Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років (стаття 11 Закону 3551).
Повний перелік категорій осіб, які належать
до учасників бойових дій, наведено у статті 6 Закону № 3551. До них належать: учасники бойових
дій на території інших країн, «афганці», військово
службовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії
України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної
служби України, особи рядового, начальницького
складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції, а також працівни-
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В. В. Цюра
доцент кафедри цивільного права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук

здійснення договірного представництва в цивільному праві.
Багато відомих вітчизняних вчених уже досліджували
окремі аспекти цієї проблематики у своїх працях. Серед них
І. Я. Верес, А. С. Довгерт, І. О. Гелецька, В. Л. Гранін, І. Ю. Доманова, А. І. Дрішлюк, С. Г. Керимов,
П. М. Крупко, Н. С. Кузнецова,
В. В. Луць, Є. С. Сєвєрова, Є. О. Харитонов, Я. М. Шевченко та інші науковці. Однак з цілої низки питань
все ще немає єдності.
Як відомо, договірне представництво виникає на підставі договору та може підтверджуватись
довіреністю. Тому саме цими документами визначаються повноваження представника, які він зобов’язаний виконувати чесно, якісно
та своєчасно. Обсяг цих повноважень або однозначно й конкретно обумовлюється в договорі чи
довіреності, або ж останні визначають наявність представницьких
повноважень. В останньому випадку, на наш погляд, можливі складнощі при вирішенні питання про
вихід представника за межі наданих йому повноважень, оскіль-
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Здійснення представництва –
ключовий етап у договірному
зобов’язанні в аспекті забезпечення прав та інтересів осіб, які
вирішили вчиняти правочини та
інші юридичні дії не самостійно, а
через уповноважену на це особу,
тобто представника. Повноваження, надані останньому, пов’язують
між собою учасників внутрішніх
правовідносин представництва,
хоча їхній зміст спрямовується
на подальше вчинення правочинів
з третіми особами, які є вже учасниками зовнішніх правовідносин.
Однак повноваження є правовим
зв’язком саме між представником
та принципалом, оскільки «пов’язує» останнього, робить його «залежним» від дій представника,
а не третіх осіб. Саме тому дослідження такого правового зв’язку
та механізму його здійснення має
велике значення для розуміння
динаміки реалізації представницьких повноважень, а також слугує однією із підстав встановлення
правових наслідків за правочинами, вчиненими представником від
імені принципала. Тому метою цієї
статті є дослідження механізму
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ки вони не є чітко визначеними.
З огляду на це можуть виникнути проблеми щодо того, чи дійсно принципал уповноважував
на певні дії представника, чи ні.
Вважаємо, що тут слід враховувати,
чи діяв представник добросовісно.
Так, О. В. Дзера з цього приводу наголошує, що повноваження представника можуть бути визначені
конкретно, шляхом перерахування
довірених йому дій, або в загальному вигляді, з передачею представнику загальних повноважень
на вчинення правочинів від імені
особи, яку представляють. У цьому
випадку представник може вчиняти будь-які дії, які міг би вчиняти
сам принципал, якщо їх вчинення
не суперечить сутності представництва та підставам його виникнення [1, c. 568-569]. Безперечно,
тоді враховуються і законодавчі
обмеження діяльності представника та можливості вчинення ним тих
чи інших правочинів або інших
юридичних дій, а також безпосередні мета і правові наслідки здійснення представницьких повноважень.
Здійснення повноважень полягає, насамперед, у належному
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у правовідносинах. Вчений вважає,
що представницький характер
дії – це здійснення представником
правочину від імені іншої особи,
тобто існування у представника
вираженого наміру створити певні
юридичні наслідки у відносинах
між тим, кого він представляє,
і третьою особою, яка знає про
бажані дії представника. Для того,
щоб дія мала представницький характер, необхідна реалізація зовнішнього інформаційного обов’язку представника, тобто він має
сповістити третю особу про те, що
він діє не від власного імені, а від
імені принципала. Інакше третя
особа має підставу вважати правочин здійсненим з представником
як з контрагентом з цього правочину [5, c. 110]. Дійсно, умова поінформованості відіграє у цьому випадку визначальну роль, оскільки
її невиконання нівелює саму суть
представництва та може породжувати негативні наслідки у разі
зловживання представником своїми повноваженнями.
Представницький характер
дій представника в аспекті особливостей здійснення договірного
представництва як такого, на нашу
думку, також потребує зовнішнього закріплення (на рівні договору
та/або довіреності) того, що певна
особа виступає від імені довірителя. Це, у свою чергу, є підтвердним і легітимізуючим (для третіх
осіб) фактом наявності представницьких відносин. Одночасно
це є джерелом поінформованості
третіх осіб про наявність договірного представництва, а також джерелом обсягу та меж повноважень
представника за договором, незалежно від форми такого договору.
Отже, підкреслюємо сутнісну єдність і нероздільність представницького та повноважного характеру дій представника, оскільки
за відсутності представництва не
може йтися про наявність повноважень у повіреного вчиняти правочини від імені інших осіб (вони
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враховувати для недопущення негативних наслідків для всіх учасників представницьких правовідносин. Щодо останнього варто
погодитися з висловлюванням
О. С. Йоффе, який стверджував, що
виконання зобов’язань забезпечується системою заходів правового порядку. Так, безпосередньо
законодавчими приписами забезпечується виконання зобов’язань:
встановлюються принципи виконання, передбачається неприпустимість односторонньої відмови
від зобов’язання або зміни його
умов, встановлюється можливість
примусового виконання тощо
[3, c. 263]. Тобто якщо представник
бажає вчинити правочин від імені
іншої особи належним чином,
він повинен дотримуватись навіть
тих положень, яких немає в договорі, але які визначені законодавчо та застосовуються до договору,
на підставі якого виникли представницькі правовідносини.
Враховуючи зазначене, договірне представництво також
характеризується низкою особливостей здійснення, що безпосередньо випливають з правової природи представницьких відносин.
О. Л. Невзгодіна обґрунтовано виділяє обов’язкові ознаки реалізації
представництва, зокрема, представницький і повноважний характер дій щодо реалізації представництва. Представницький характер
дій означає, що вони вчиняються
від імені іншої особи з метою створення юридичних наслідків у відносинах між останньою і третьою
особою, поінформованою про
спрямованість дій представника.
Повноважний характер дій щодо
реалізації представництва означає, що воно вчиняється за наявності та в межах повноваження
[4, c. 114-115]. Цієї ж позиції дотримується В. Л. Гранін, на думку
якого зазначені складові дій щодо
реалізації представництва є ознаками належної реалізації представником своїх прав та обов’язків
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та добросовісному виконанні договору – умов, що складають його
зміст. Відступ від умов договору,
зокрема, в частині наданих представнику повноважень, визначених довірителем (принципалом),
як правило, не допускається.
Однак може виникнути ситуація, коли представник не в змозі
виконати доручення відповідно
до зазначених умов договору.
Тому допускається можливість відступу представника від повноважень, наданих довірителем (принципалом), при дотриманні таких
умов: якщо за обставинами справи
це необхідно в інтересах принципала, і представник не міг попередньо запитати його або не одержав
у розумний строк відповіді на свій
запит. Представник зобов’язаний
повідомити принципала про допущені відступи, як тільки це стане
можливо. Таке повідомлення необхідне для того, щоб у разі вчинення правочину з відступом від
повноважень його виконання вважалося належним. За відсутності
однієї з названих умов всі несприятливі наслідки правочину покладатимуться на представника.
Як зазначає А. Л. Дядюк, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до закону, інших нормативно-правових
актів, договору, а за відсутності
конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно
до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Вказаний автор
звертає увагу на те, що належне
виконання передбачає виконання
зобов’язання належними сторонами (ст. 527 ЦК України); щодо
належного предмета; належним
способом (ст. ст. 529, 531 ЦК України); у належні строки або терміни
(ст. 530 ЦК України); у належному
місці (ст. 532 ЦК України) [2, c. 92].
У разі якщо не всі з вимог, визначених законодавцем, зазначені
у договорі, вони, за загальним правилом, все одно є обов’язковими
для представника, і їх необхідно
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цивільне право
магати від свого представника
та другої сторони солідарного
відшкодування збитків і моральної
шкоди, що завдані йому у зв’язку
із вчиненням правочину внаслідок зловмисної домовленості між
ними (ч. 2 ст. 232 ЦК України).
Розвиваючи далі тезу щодо
повноважного характеру дій представника, звернімося до наукових
висновків І. В. Спасибо-Фатєєвої,
яка зауважує, що повноваження
представника, на підставі якого
він діє самостійно (хоча і від імені
іншої особи), формується особою,
яку він представляє. З цього висновку випливає таке. По-перше,
ця особа (принципал) має діяти
усвідомлено, якщо це представництво договірне. У разі коли має
місце законне представництво,
то представник призначається також усвідомлено, але вже
не самою особою, воля якої тут
до уваги не береться, а відповідними органами публічної влади.
По-друге, воля представника має
бути гармонізована з волею особи,
яку він представляє. По-третє, дії
представника мають залежати
не тільки від волі й тих повноважень, якими він наділений, а насамперед від тих прав та обов’язків, які має особа, від імені якої
діє представник. За відсутності
цих прав та обов’язків у неї представник не може уповноважуватися на їх здійснення [6, c. 510].
Як ми вже підкреслювали, повноваження формуються та визначаються особою, інтереси якої представляються, тобто довірителем
або принципалом, а тому він найбільше зацікавлений у результаті
реалізації цих повноважень, виконання яких сприятиме виникненню в нього прав та обов’язків.
Тому важливою є наявність зворотного зв’язку між представником
і принципалом – поінформованість
останнього про дії його представника. З цього приводу О. С. Йоффе
зазначав, що для того, щоб довіритель був у курсі справ, доручених
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ставником правочинів, а в разі
завдання збитків особі, яку він
представляв, – і необхідність їх
відшкодування. Підтвердженням
висловленої нами вище позиції
є також думка вченого, який вважає, що задля уникнення настання зазначених наслідків третім
особам надається право вимагати від представника пред’явлення
довіреності або іншого документа,
що підтверджує його представництво. Невиконання представником обов’язку, який відповідає
зазначеному праву третіх осіб, як
правило, тягне відмову третіх осіб
від вчинення дій на користь представника, тобто унеможливлює
здійснення «непідтвердженого» повноваження у відносинах
представництва. Разом з тим саме
по собі неознайомлення третьої
особи із зазначеним документом не змінює представницького
характеру здійснюваного правочину. Останній є обов’язковим
для особи, яку представляють
також і тоді, коли третя особа, знаючи про представницький характер дії представника, не вимагала
від нього пред’явлення довіреності або іншого документа, який
підтверджує повноваження останнього [5, c. 111]. Загалом погоджуючись із цією думкою, все ж не
вважаємо, що відсутність повноваження або перевищення його
межі безумовно матиме наслідком недійсність укладених представником правочинів, оскільки,
наприклад, у разі перевищення
повноважень дії представника
можуть бути у подальшому схвалені особою, яку він представляє.
У разі несхвалення представник
сам виступає стороною правочину
і несе відповідальність за вчинене. Інша справа, коли, наприклад,
правочин вчинено представником
внаслідок зловмисної домовленості з третьою особою (другою
стороною правочину) – тоді такий
правочин визнається судом недійсним, а довіритель має право ви-
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просто не виникають і не підлягають здійсненню). За відсутності ж
представницького аспекту навіть
наявні повноваження особи діяти
в чужих інтересах не становитимуть зміст поняття договірного
представництва. Наприклад, ч. 2
ст. 237 ЦК України передбачає,
що не є представником особа,
яка хоч і діє в чужих інтересах,
але від власного імені, а також
особа, уповноважена на ведення переговорів щодо мож ливих у майбутньому правочинів.
Втім, у сучасній доктрині щодо
окремих непоіменованих видів
договорів автори пропонують винятки з цього правила – так, за договором про представництво пацієнта представник здебільшого
діє від власного імені, але в інтересах принципала, набуваючи
повноважень з моменту клінічної
та юридичної констатації нездатності довірителя до волевиявлення, які завершуються із відновленням такої здатності. Підсумовуючи,
можемо визначити, що, за загальним правилом, здійснення договірного представництва ґрунтується
на представницько-повноважному
характері дій представника, визначається волевиявленням довірителя. Саме він уповноважує певну
особу здійснювати представництво від його імені, встановлюючи
зміст і межі повноважень представника. Надалі дослідимо і питання співвідношення волі та волевиявлення в аспекті здійснення
представницьких правовідносин.
Додатково щодо повноважного характеру дій представника з реалізації ним його прав
та обов’язків у правовідносинах представництва звернімось
також до тези, обґрунтованої
В. Л. Граніним. Так, науковець наголошує на тому, що представництво здійснюється за наявності
й у межах готового до реалізації
повноваження, відсутність якого
або перевищення його межі тягне
недійсність ук ладених пред-
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законодавчих положеннях.
Так, ст. 238 ЦК України також
визначено, що представник може
бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право
на вчинення яких має особа, яку
він представляє. Він не може вчиняти і правочин, який відповідно
до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою,
яку він представляє. До таких
правочинів, зокрема, належать:
1) вчинення заповіту (ч. 2 ст. 1234
ЦК України); 2) реєстрація шлюбу
(ч. 2 ст. 34 СК України); 3) подання особою, яка бажає усиновити
дитину, заяви до суду про усиновлення (ч. 1 ст. 223 СК України)
тощо. Ці законодавчі положення
тісно переплітаються з концепцією
виникнення повноважень представника в межах правоздатності
принципала. Зазначена концепція
найбільшою мірою проявляється
у законному представництві.
У разі ж порушення правил
згаданих вище норм при договірному представництві, повірений
(принципал) має право звернутися до суду за відновленням свого
права. З огляду на аналіз відповідної судової практики, констатуємо
численні випадки порушення чч. 2
і 3 ст. 238 ЦК України та поновлення
судом у правах особи, яка постраждала внаслідок неправомірних
дій представника, що виражались
у прямому порушенні обов’язкових до виконання імперативних
приписів законодавства. Зокрема,
до Інгулецького районного суду
м. Кривого Рогу Дніпропетровської
області позивач звернувся з позовом про визнання договору довічного утримання недійсним, оскільки такий договір було укладено
через представника. У судовому
засіданні представник позивача
на обґрунтування заявлених вимог
додатково надав заяву, в якій просить суд до спірних правовідносин
застосувати норми ч. 2 ст. 238
ЦК України, згідно з якими договір
довічного утримання може бути
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якому етапі виконання відповідних договірних зобов’язань має
право ознайомитись зі станом
справ, відповідними документами та надавати нові або вносити
зміни до існуючих розпоряджень
для представника. На практиці,
особливо при комерційному представництві, право контролю
за здійсненням представницьких
повноважень повіреною особою
відіграє надзвичайно важливу
роль. Отже, окрім представницькоповноважного, дії представника
мають контрольований характер.
Тісно пов’язаним з цим і беззаперечним є твердження, що
здійснення повноваження представником відбувається в інтересах принципала. Як правильно
зазначає Є. О. Суханов (що знаходить своє закріплення в ч. 3 ст. 238
ЦК України. – В. Ц.), представник
не вправі здійснювати правочини від імені особи, яку він представляє, стосовно себе особисто
або ж стосовно іншої особи, представником якої він одночасно є,
за винятком випадків комерційного представництва. Так, представник не вправі придбати для себе
річ, яку повірений (принципал)
доручив йому продати, а також
продати її особі, чиїм представником він одночасно є [8, c. 300-301].
Отже, окремі форми контролю
за здійсненням представницьких
повноважень передбачаються
і на законодавчому рівні, гарантуючи дотримання прав довірителя навіть за відсутності контролю
з його боку. У цьому, серед іншого, проявляється факт здійснення
договірного представництва саме
в інтересах довірителя, а також
підкреслюється домінуюче становище останнього у представницьких відносинах, що виникають
на підставі договору.
Тісний зв’язок принципала
та повіреного в межах прояву
повноважного характеру здійснення договірного представництва простежується і в інших
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іншій особі, і міг впливати на діяльність повіреного, закон зобов’язує
останнього повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості
про хід виконання доручення.
Після того, як доручення буде виконане, повірений без зволікання
надає довірителю звіт і необхідні документи. На практиці, однак,
спеціальний звіт необхідний лише
у випадках виконання складних
доручень, пов’язаних з документально підтвердженими витратами, які відображаються у звіті
повіреного. Зазвичай справа обмежується тільки тим, що повірений
без зволікання передає довірителю все отримане для нього
за виконаним дорученням: речі,
грошові суми або інші цінності,
а також документи, що засвідчують виникнення в особи довірителя правовідносин, встановлених за посередництва повіреного.
Перерахованими діями завершується діяльність повіреного
щодо реалізації спільного комплексу пок ладених на нього
обов’язків. Якби ж повірений
ухилився від передачі всього
ним отриманого, довіритель міг
би не тільки домагатися такої
передачі в примусовому порядку, а й вимагати відшкодування
завданих йому збитків [3, c. 263].
К. П. Побєдоносцев також вважав,
що повірений зобов’язаний надати звіт своєму довірителю щодо
всього, що він виконав, витратив
і виручив, і все придбане та отримане на рахунок довірителя
зобов’язаний здати йому під звіт
щодо відсотків і приросту. Будьяка вигода від справи вважається надбанням довірителя, і в ній
повірений нічого собі не привласнює [7, c. 378]. З цього можна
зробити висновок, що здійснення договірного представництва,
на відміну від представництва
за законом, відбувається під прямим або опосередкованим контролем особи, яку представляють
(тут – довірителя), яка на будь-
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цивільне право
ночасно як в інтересах довірителя,
так і у своїх власних [10].
Підсумовуючи, зазначимо, що
досліджені законодавчі засади
здійснення договірного представництва, крім мети захисту прав
та інтересів особи, яку представляють, спрямовані на охорону суспільних інтересів. Саме суспільство
(інакше кажучи – невизначене коло
осіб), а разом з ним і держава зацікавлені в тому, щоб представник
не міг вчиняти правочини, право
на вчинення яких не має сам принципал, а також щоб представник
замість довірителя укладав шлюб,
вчиняв заповіт або інші правочини,
які значною мірою зачіпають права
та обов’язки третіх осіб як на момент їх вчинення, так і можуть стосуватись їх у майбутньому. Крім цього,
подібні дії, як було проілюстровано
вище, були б джерелом численних
зловживань і порушень.

a

продажем вказаного будинку. Коли
її син помер, позивачка дізналась,
що 8.04.2005 р. її невістка продала
будинок своєму новому чоловікові.
Оскільки невістка як представник,
укладаючи договір купівлі-продажу житлового будинку, діяла також
у власних інтересах, позивачка
вважає його недійсним, укладеним з грубим порушенням вимог
закону. У зв’язку з цим просила
суд визнати недійсним договір
купівлі-продажу житлового будинку від 8.04.2005 р. Звичайно,
суд задовольнив позовні вимоги і визнав зазначений договір
недійсним, оскільки правочин
було вчинено з порушенням вимог
ч. 3 ст. 238 ЦК України, адже на час
укладення договору колишня невістка позивачки була одночасно
її представником і дружиною покупця та не мала права вчиняти
цей правочин як така, що діяла од-
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укладений лише особисто, його
укладення через представника не
допускається. Суд взяв до уваги
доводи позивача, і позов було задоволено повністю [9].
Також як приклад відновлення порушеного права повіреного
щодо вчинення правочинів представником від імені принципала,
у власних інтересах або в інтересах особи, представником якої
він також є, можна навести таку
справу. У березні 2013 р. позивачка звернулася до Вовчанського районного суду Харківської
області з позовом про визнання
договору купівлі-продажу недійсним. На обґрунтування своїх вимог
позивачка зазначила, що у 1979 р.
придбала житловий будинок,
у 1989 р. переїхала проживати до
Вінницької області, а 24.06.2003 р.
посвідчила довіреність, якою доручила своїй невістці займатися
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бюлетень міністерства юстиції україни

Особливості здійснення
договірного представництва

a

В. В. Цюра
У статті проведено аналіз основних доктринальних та правозастосовних
проблем здійснення договірного представництва в цивільному праві.
Розглянуто праці вчених-юристів різних періодів і на цій основі зроблено висновок
про сутність дій, якими реалізуються представницькі повноваження,
а також про наслідки вчинення таких дій.
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Ключові слова: представник, довіритель, представницькі повноваження,
представницькі відносини, виконання повноважень, перевищення повноважень.
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Special features
of the contractual representation

V. V. Tsura
The article analyses the main doctrinal and legal problems of implementation of the contractual
representation in civil law. The works of legal scholars of different periods are analyzed,
and on this basis the conclusion is made about the nature of the actions which public powers
are implemented by, and the consequences of such actions.
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теорія та історія держави і права

ПРИРОДНЕ ПРАВО
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ЯК ВИТОК ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ
ЗАГАЛЬНИХ ПОГЛЯДІВ НА ПРАВО

В. Ю. Васецький
кандидат юридичних наук, науковий співробітник
відділу теорії держави і права Інституту держави
і права ім. В. М. Корецького НАН України

методології. Про це у вітчизняних
наукових виданнях зазначають
українські вчені Н. Оніщенко [4,
с. 11-17], П. Рабінович [5] та ін.,
які приділяють увагу загальним
питанням теорії права, витокам
права, теорії праворозуміння,
доктринальним джерелам права.
Норми природного права, маючи
максимально широке, універсальне значення, адресовані до всіх
без винятку правоздатних суб’єктів і закликають дотримуватись
закріплених у них приписів, тому
що останні, на думку Р. Луцького,
відповідають вимогам вищої, абсолютної справедливості [6].
Зміни у світі й сучасному суспільстві, які відбулися в другій
половині XX – на початку XXІ ст.
і продовжуються нині, з необхідністю зумовили підвищену увагу
до осмислення загальних поглядів
стосовно права, насамперед
до розуміння законів людського
буття через призму права. У цьому
відношенні особливого значення
набуває природне право, як таке,
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Джерелом виникнення правових ідей є правова, соціальна,
економічна, політична дійсність,
практична діяльність людей,
у процесі якої правові ідеї, погляди, соціальні та політичні вимоги
народжуються, збагачуються, змінюються [1, с. 659]. Як зазначає
Ю. Шемшученко, право – це систе м а со ц і а л ь н и х з а г а л ь н о 
обов’язкових норм, дотримання
та виконання яких забезпечуються державою, а історія розвитку
права тісно пов’язана з виникненням і розвитком держави [2, с. 5].
Тому дослідження необхідно
пов’язувати з питаннями появи
і становлення держав на різних
просторово-часових історичних
етапах.
З іншого боку, в теорії права
саме природне право розглядається як теоретична доктрина,
за якою головним джерелом права
є сама природа, а не воля законодавця [3, с. 132-133]. Однією з сучасних тенденцій розвитку теорії
права є фундаменталізація його
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що належить людині від народження, яке закладене в самій сутності існування людини і є однаковим для всіх.
Виходячи із зазначеного вище,
на сьогодні актуальним питанням
є поєднання витоків і розвитку
права, де необхідно розглядати не
тільки ідеологічні основи права,
а й природні основи витоків
права. Окреслення цих аспектів
в процесі становлення права на
європейському континенті складає основну мету цієї роботи.
Означена проблема є предм е то м н а у ко в и х д о сл і д же н ь
не тільки фахівців загальної теорії права, вона вивчається науковцями галузевих напрямів
юридичної науки. Проблеми витоків та джерел права в різних
аспектах і проявах досліджували
представники юридичної науки:
В. Бабкін, О. Васильєв, В. Журавський, М. Козюбра, О. Копиленко,
Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, П. Рабінович, В. Селіванов, Т. Тарахонич,
Ю. Шемшученко та ін.

бюлетень міністерства юстиції україни
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Цінність ідей Ціцерона
про природне право зумовлюється правовим досвідом римської
республіки. На цей же досвід
спиралася римська юриспруденція, що належала к ласичному
праву. Римське законодавство,
розроблене класиками юриспруденції – Гаєм, Павіаном, Павлом,
Ульпіаном, Модестініаном – стало
основою законодавства європейських держав і одним із джерел
міжнародного права.
Римські юристи також значну увагу приділяли природному
праву. Так, вони виокремлювали
три частини римського права:
природне право (jus naturale),
право народів (jus gentium)
і право громадян, або цивільне
право (jus civile). Природне право,
його зміст і значення дістали відображення у висловах давньоримських юристів. Так, Павло вважав,
що за природним правом всі народжуються вільними. Природне право він визначив як те, що
завжди є справедливим і добрим.
Ульпіан стверджував: «природа
навчила всіх живих істот, тому
що це право властиве (не лише)
людському роду, а й є загальним
для всіх тварин, які народжуються на землі, на морі, а також
для птахів». Юрист Гай природне право визначив як «право,
що природний розум встановив
між усіма людьми» [10, с. 43].
Класики юриспруденції Стар о д а в н ь о г о Ри м у в в а ж а л и ,
що природне право присутнє
в державному законодавстві не
тільки опосередковано (у вигляді джерела та принципу),
а й безпосередньо – як його
початку. Тому не кожен закон,
за світосприйняттям римських
юристів, є правовим законом,
якщо він не відповідає природному праву.
Ідеї природного права, розвинуті Цицероном і класиками римської юриспруденції, продовжують слугувати джерелом розробки
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ки твором мистецтва, а й відображенням законів природи [9,
с. 271]. Арістотель вирізняв природне й умовне (встановлене
людьми) право. Для нього природне право і є наданим правом.
Водночас і природне, і умовне
право рівною мірою є «правом
політичним», тобто нормами людського співіснування. Відмінність
між ними полягає тільки в тому,
що природне право «всюди має
однакове значення і не залежить від визнання чи невизнання
його», тоді як умовне право залежить від умов, місця і часу визнання людей. Крім того, умовне право
(закон, встановлений людьми) має
відповідати природному праву.
Ще більш виразно ставився
до природного права римський
державний діяч, філософ, юрист
та оратор Марк Тулій Ціцерон
(106-43 рр. до н. е.). «Природний
закон», на його думку, є джерелом і матеріалом людських законів. Закони встановлені людьми, мають також й інші джерела,
а саме: державний лад, звичаї,
традиції держави, відрізняючись
між собою за цією ознакою. Проте
людські закони не довільні – вони
можуть створювати право з безправності, благо – зі зла, чесне –
з нечесного. Писані людьми закони не є простою зброєю репресій,
вони покликані виховати добрі
традиції народу. Слід звернути
увагу, що Ціцерон надавав більшого значення преамбулі (вступу) до закону (за нашою термінологією доктринальні основи),
оскільки, на його думку, закону
також властиве прагнення в дечому і переконувати, а не до всього
примушувати силою та погрозами.
Природний закон розглядається
Цицероном як мірило не тільки внутрішніх законів держави,
а й міжнародного спілкування.
Він формулює такий важливий
принцип міжнародного права,
як pacta sunt servanda (угоди повинні виконуватися).
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Ю. Шемшученко зазначає:
«…єдиного розуміння права
не існує. Право не може бути єдиним взірцем або еталоном право
розуміння. У певних правових
координатах більш рельєфними
є ті або інші риси права» [7, с. 7].
Все це свідчить про актуальність
проблеми. Важливим є вектор
правового розвитку, що враховує
вимоги, пов’язані з інтеграційними, глобалізаційними зрушеннями
та національно-культурними, ментальними особливостями.
Прагнення зрозуміти закони
людського буття через призму
права виникло ще в Стародавньому світі. Уявлення про зміст права
з’являється вже у ранньокласовому суспільстві, де починають розмежовувати природні (незмінні)
і людські (змінні) закони. У цей
період державне законодавство
розглядалося як фактор підкорення старшими – молодших,
правителями – підданих. Античний демократичний поліс (а потім
Римська республіка) стали експериментальним полем відпрацювання інших правил людського буття, заснованих на рівності
й свободі його повноправних
членів, до кола яких, одначе,
не належали раби та іноземці.
Однак вже в той час серед мислителів з’являється думка про однакові природні потреби людей.
Наприк лад, Антіфонт (близько 400 р. до н. е.) стверджував,
що за природою людські відносини однакові як у варварів,
так і в еллінів, в усіх людей потреби від природи однакові [8, с. 4-5].
На думку стародавніх філософів, людині в суспільстві по- справедливості роздається рівним
за рівне і нерівним за нерівне.
Цю тезу глибоко розробив великий грецький філософ та вчений
Арістотель (384-322 рр. до н. е.).
Він визначав закон як вираз справедливості, як міру, що усуває
крайнощі, причому частина законів, на його думку, була не тіль-
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вони надали значного впливу
на ідеї таких мислителів та діячів,
як Ш. Монтеск’є, Вольтер, Т. Джефферсон, Т. Пейн та ін.
Теорія природного права набула глибокого обґрунтування в класичній німецькій філософії кінця
XVIII – початку ХІХ ст., передусім
у працях І. Канта і Г. Гегеля.
Від І. Канта розпочинається
традиція раціонального природного права, він вибудовує структуру захисту прав людини, з якої
розвивається система права
як регулятора суспільного життя.
Умовою входження у зміст права,
за І. Кантом, є існування громадянського суспільства як такого
союзу людей, який відрізняється
від держави. І громадянське суспільство, і держава регулюються
нормами права, однак правові
норми функціонують у різних режимах. За І. Кантом, необхідною
умовою існування громадянського суспільства є дія принципу
«дозволено все, що не заборонено законом», а не «все, що не дозволено законом, – заборонено».
Він вважає причиною суспільного
неблагополуччя зовсім не надлишок людських прав та свобод,
а надлишок свободи держави
та інших політичних інститутів
щодо цивільного суспільства
та людини. У трактаті «До вічного
миру» І. Кант доводить, що людство стоїть перед альтернативою:
або мирне, правове регулювання між державних суперечок,
або світова бійня, яка знищить
людський рід. Без нейтралізації
війни як явища не можуть бути
гарантовані ні права людини,
ні права народів, ні права людства. Природне право спирається
на апріорні принципи, які диктує
розум, позитивне право залежить
від законодавця – тому природне
право – критерій для позитивного.
За Г. Гегелем, право розвивається від абстрактного до конкретного. Природне і позитивне
право – це різні визначення од-
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Період Нового часу пов’язується насамперед з розвитком економіки та зростанням ролі держави. В університетах починають
викладати національне право,
відбувається відновлення вчення
про природне право, яке поступово звільняється від богословських
трактувань.
Правова ідеологія того часу
мала в своїй основі філософію раціоналізму Рене Декарта, який вважав розум головним
джерелом пізнання. Розвиток загального уявлення про право
цього часу пов’язаний з діяльністю плеяди видатних мислителів,
таких, як Г. Гроцій (1583-1645 рр.),
Ф. Бекон (1561-1626 рр.), Т. Гоббс
(1588-1679 рр.), Дж. Локк (16321704 рр.), Б. Спіноза (16321744 рр.), Г. В. Лейбніц (16461716 рр.). Так, голландський
правник Г. Гроцій вважав, що моделлю, за якою будується природне право, є товарно-грошові
відносини. Ця сфера суспільних
відносин є базисною для суспільства, а норми природного права,
що її регулюють, виступають основою державного законодавства.
Закони – це норми природного
права, які підкріплені силою держави.
Ідеї природного права набули розвитку у працях Б. Спінози,
який стверджував, що світові закони поділяються на закони природи і закони держави. Свобода є пізнанням необхідності, вона
протистоїть примусу і насильству.
Збалансовану і систематичну
політико-правову доктрину, основою якої є права людини, запропонував Дж. Локк. Він розробив
вчення про комплекс невідчужуваних прав особи, до яких належить право на життя, свободу
та власність. Він визнає невідчужуваність усіх основних свобод
людини [8, с. 20]. Правові ідеї
Дж. Локка стали основою для
важливих документів французької та американської революцій,
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норм справедливого правопорядку людських відносин, без яких не
може обійтися на сьогодні жодне
суспільство і без яких не може існувати жодний міжнародний правовий устрій.
У середні віки певною мірою
спостерігається спад у розвитку
філософської думки. В Європі поширюється християнство і церква своїм авторитетом придушує
будь-яку думку, яка не збігається
з церковними, релігійними догматами. У цей час існували юридичні
школи, представники яких займалися проблемами використання
в сучасності римського права.
В зв’язку з цим виділяються школи
глосаторів (ХІ-ХІІІ ст.), які тлумачили римське право, та постглосаторів (ХІІІ-ХV ст.), які, звертаючись
до природного права, намагалися
розробити логічну систему загальних юридичних принципів,
категорій і понять. Повернення
до вивчення римського права
пов’язане передусім з діяльністю
юристів Болонського університету
в Італії [11, с. 310].
Період відродження та реформації характеризується
значною активізацією розвитку
філософії праворозуміння, повернення до здобутків античної
цивілізації, поворот від схоластики до раціоналізму, відновлюється наукова та філософська думка,
піддаються переоцінці минулі
релігійно-політичні цінності.
В цей період певний вплив
на розвиток правової думки
справили, зокрема, Н. Макіавеллі (1469-1527 рр.), М. Лютер
(1483-1545 рр.), Ж. Кальвін (15091564 рр.) та ін. У вченнях протестантських авторів XVI ст. ідея
природного права, як і в середні
віки, мала теократичний характер,
але особливість полягала в тому,
що вони ставили авторитет Біблії
вище авторитету римського права.
М. Лютер взагалі заперечував
можливість пізнання природного
права через розум [12, с. 96-98].
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бюлетень міністерства юстиції україни
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турно-функціонального підходів
до вивчення правової дійсності
з нормативно-ціннісним, аксіологічним підходом. Представники
широкого тлумачення права виходять з того, що право – це не тільки сукупність норм, а й діяльність
суб’єктів права, які дотримуються
правових приписів, застосовують
і виконують їх у процесі правових
відносин. Ідея різнобічного, багатосистемного підходу до права
дала змогу поглибити його розуміння як єдиного цілісного феномену [14].
У сучасних умовах глобалізації,
виходячи із тенденцій розвитку суспільства, посилення уваги до прав
людини, особливо після трагічних
подій середини XX ст., можна зробити висновок про тенденції взаємодії правових систем, у взаємовпливі позитивістської правової
системи та прецедентно-правової
судової практики. Проте визначальним фактором у цьому процесі є загальнолюдські начала,
права особи, які відображають
рух до визнання людини однією
з вищих цінностей цивілізації.

.u

права» (1892 р.). На його думку,
теорія права повинна займатися
тільки об’єктивно існуючим правом, заснованим на правотворчих фактах, тобто на законодавчій
діяльності держави. Не можна
вирішувати виникаючі на практиці
юридичні справи, виходячи із природно-правової доктрини, що ділить право на природне і позитивне. Прихильник природного права
повинен відмовитися від права
позитивного; хто не хоче відмовитися від позитивного права,
повинен відкинути природне
[13, с. 494-498].
Останнім часом у працях
українських вчених формулюється широке понят тя права, що
включає в себе права й обов’язки
особи, правосвідомість, правовідносини. Замість ізольованого, диференційованого вивчення окремих аспектів правової діяльності
нині запропоноване її узагальнене
усвідомлення, уявлення про цінність правової структури суспільства, про багатогранність підходів
до праворозуміння, про необхідність поєднання системного, струк-
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ного поняття, яке розглядається
як свобода (ідея права), як ступінь
і форма свободи (особливе право),
як закон (позитивне право).
Поняття права має філософське
значення (свобода як усвідомлена необхідність) і прикладне значення як нормативне оформлення
права, яке склалося в конкретних
історичних умовах.
Стосовно подальшого розвитку
філософії права О. Лейст зазначає, що в ХІХ ст. позитивізм відмежувався від природного права
і відхилив філософію права, в якій
ідеї природного права отримали
найвище теоретичне узагальнення і розвиток. Загальна теорія
права склалася в другій половині
ХІХ – на початку ХХ ст. на основі
узагальнення висновків і досягнень юридичного позитивізму
[9, с. 272-274].
Розвиток і поширення юридичного позитивізму в країнах Європи
зумовлені розвитком капіталізму.
Найбільш широке обґрунтування юридичний позитивізм дістав
у праці німецького юриста К. Бергбома «Юриспруденція і філософія
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Природне право як виток історичного розвитку
загальних поглядів про право

a

В. Ю. Васецький
Природне право, маючи максимально широке, універсальне значення, в сучасному світі
набуває особливого значення, як таке, що належить людині від народження,
яке закладене в самій сутності існування людини і є однаковим для всіх.
Метою роботи є окреслення природних основ витоків права та його становленні
на європейському континенті, аналіз історичних аспектів
витоків та джерел природного права.

.u

Ключові слова: природне право, витоки та джерела права, історичний аспект.
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Natural law as a origin of historical development
of general views on the right

V. Y. Vasetsky
Natural law, having the widest possible universal value in the modern world, becomes
of special significance, such as that which belongs to a person from birth, which is laid down
in the very essence of the existence of man and is the same for all. The purpose
of the work is to analyze the historical aspects of the origins and sources of natural law,
which has a broad, universal significance and is reinforced in the modern world.
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ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАКТИКИ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ
ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О. С. Шведа
аспірант відділу європейського права
та міжнародної інтеграції Інституту
законодавства Верховної Ради України,
заступник керівника управління –
завідувач відділом Координаційного центру
забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів
України Адміністрації Президента України

збройної агресії, означений вплив
зацікавлених сторін може мати як
конструктивні, так і деструктивні наслідки. Інститут лобіювання
є невід’ємною складовою процесу
прийняття законодавчих рішень
у парламентах демократичних правових держав, фундаментальною
основою взаємодії органів публічної влади та громадськості. Саме
від глибини і якості такої взаємодії
залежить динамічний розвиток
суспільства, що позначається на
адекватному реагуванні органів
публічної влади на суспільні потреби через прийняття ефективних
нормативно-правових рішень.
Важливо відзначити, що інститут лобіювання є особливим між
галузевим правовим інститутом,
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В умовах постійних перетворень вітчизняної політичної
системи не можна не помітити
процес конституювання інституту лобіювання, численні спроби
його інституалізації та легалізації
за цивілізованими зразками західних держав, а також з урахуванням міжнародних і європейських
стандартів в цій сфері відносин.
Як важливий інститут суспільної
взаємодії інститут лобіювання
є низкою специфічних методів
і форм політичної комунікації,
що уможливлюють вплив заінтересованих сторін на зміст і ефективність державної політики.
В період, коли суспільство потребує масштабного реформування, а держава потерпає від
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який має специфічну сферу правового регулювання – суспільні
відносини, що виникають в процесі відстоювання громадянами
та їх об’єднаннями різноманітних
суспільних прав шляхом впливу на
процес прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських
рішень. Враховуючи специфічну
природу предмета правового регулювання, найбільш широко правові норми інституту лобіювання
представлені у конституційному
праві. Разом з тим багатогранність
цього політико-правового явища
обумовлює наявність різноманітних аспектів даного правового
інституту в адміністративному,
трудовому, кримінальному проце-
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a

розд. «Запобігання корупції»
цього Закону йдеться про необхідність ухвалення законодавства
щодо визначення правових засад
лобіювання, а саме: унормування
лобіювання як легального демократичного шляху взаємодії громадянського суспільства та правової держави, визначення легальних
форм і способів лобіювання; створення законодавчих перепон для
корупції у правотворчій сфері;
передбачення захисту суб’єктів
правотворення від незаконного
впливу на їхню діяльність; передбачення інформування громадськості про те, хто і чиї інтереси
лобіює в органах державної влади;
створення ефективних механізмів
контролю за лобіюванням; запровадження юридичної відповідальності для учасників лобістських
правовідносин і визначення відповідних санкцій за незаконне
лобіювання. Крім того, набуттям
чинності з 1 вересня 2017 р. Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європ ейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, також передбачено зобов’язання України щодо розробки
та схвалення відповідного законодавства про лобістську діяльність.
Зокрема, згідно з п. b ст. 444 гл. 26
вказаної Угоди Сторони сприяють діалогу та співробітництву
між учасниками громадянського
суспільства з обох сторін як невід’ємної частини відносин між
Україною та ЄС, шляхом сприяння
процесу інституційної розбудови
та консолідації організацій громадянського суспільства, у тому
числі, серед іншого, лобістській
діяльності, неформальному спілкуванню, візитам і семінарам тощо
[25]. У зв’язку з цим, вкрай важливим є питання вивчення основних
тенденцій подальшого розвитку
законодавства України в частині
інституціоналізації та легалізації
інституту лобіювання з урахуван-
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давчого забезпечення інституту
лобіювання в Україні. Реалії сьогодення, ускладнені кризовими
явищами у політичній, соціальноекономічній, бюджетно-фінансовій
і банківській сферах, висувають
перед українським суспільством
і державою нагальні завдання щодо
мінімізації негативних наслідків
кризи в Україні та пошуку і запровадження юридичних механізмів,
які б унеможливили подібні явища
в майбутньому. На нашу думку,
лише об’єднання зусиль сильної
правової держави з громадянським суспільством дозволить
Україні гідно вийти із теперішньої
кризи і започаткувати новий етап
національного державотворення
та правотворення.
Теоретичним підґрунтям дослідження актуальних питань сучасного стану та перспектив розвитку законодавства в контексті
інституціоналізації інституту лобіювання стали розробки вітчизняних
та зарубіжних фахівців, зокрема:
А. Автономова, С. Бадашміна, А. Бинецького, Н. Бобрової, О. Дягілєва,
Д. Заїкіна, М. Зяблюка, Л. Іллічової,
А. Малька, В. Лепьохіна, І. Сікори
та інших вчених.
Знайомство з юридичною літературою свідчить, що інститут
лобіювання ще не став предметом
міжнародно-правового дослідження, й дотепер не здійснено комплексного дослідження феномена
лобізму в контексті міжнародного
публічного права. Про недостатню наукову розробленість цієї
проблеми свідчить як відсутність
монографій, так і малочисельність
дисертаційних досліджень щодо
правового регулювання інститут
лобіювання.
В Україні необхідність ухвалення законодавства щодо визначення правових засад лобіювання
передбачено Законом України
«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Анти
корупційна стратегія) на 20142017 роки» [9]. Так, зокрема, у п. 3
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суальному, цивільному процесуальному праві. Більше того, наразі
можна говорити й про становлення
і розвиток міжнародно-правового
регулювання інституту лобіювання,
зокрема, в рамках універсальної
(ООН та її спеціалізованих установ) та регіональних (ЄС, РЄ, ОБСЄ,
СНД та ін.) міжнародних міжурядових організацій.
Як слушно зазначає М. Рачинська, інститут лобіювання покликаний реалізовувати важливу
функцію: забезпечення ефективної взаємодії громадян, інститутів
громадянського суспільства, суб’єктів господарювання з органами
державної влади в питаннях формування та реалізації державної
правової політики та здійснення
контролю за правотворчою діяльністю. Така взаємодія є виваженою
та прозорою. При цьому у багатьох
випадках інститут лобіювання залишається дієвим інструментом
запобігання корупції та корупційним ризикам [20, c. 209].
Наразі в численних наукових
дослідженнях актуалізується також
необхідність створення рівних
можливостей для представництва
громадських інтересів шляхом
підвищення ролі інститутів громадянського суспільства як домінуючих суб’єктів соціально-політичного впливу на діяльність органів
державної влади. Адже для того,
щоб стати активним суб’єктом
лобіювання, інститутам громадянського суспільства необхідно володіти спеціальними методиками
підготовки та лобіювання своїх
ініціатив, зміни намірів, переконань і врегулювання інтересів різних соціальних груп, вироблення
соціального компромісу та власних чітких соціально-економічних вимог, аналізу соціально-економічної ефективності державної
політики [2, c. 15].
Таким чином, вищезазначені
положення яскраво підтверджують актуальність і своєчасність
проблем утвердження та законо-
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рантуючи кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань
(ст. 34), на свободу об’єднання
у політичні партії та громадські організації для здійснення й захисту
своїх прав і свобод та задоволення
політичних, економічних, соціальних, культурних й інших інтересів
(ст. 36), брати участь в управлінні
державними справами (ст. 38), направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів влади
(ст. 40) тощо [4].
Отже, наведені вище конституційні норми в організаційно-правовому аспекті закладають підвалини для структуризації форм,
методів і джерел інформації, які
повинні забезпечувати можливість
зацікавленим особам здійснювати
лобіювання. Насамперед йдеться
про сферу представництва інтересів, яка з позиції теорії та практики конституціоналізму полягає
у матеріалізації на рівні нормативно-правових актів різного роду
інтересів. Крім того, в ч. 1 ст. 18,
чч. 1, 2 ст. 19, ч. 1 ст. 22, ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські
і політичні права, 1966 р. [6] також
вбачаються основи для формування відповідного інституту.
Здійснення лобістської діяльності в Україні також частково
регламентується низкою нормативно-правових актів, що конкретизують відповідні конституційні
положення, зокрема, законами
України закони та підзаконні акти,
що забезпечують участь громадян
в прийнятті державою владних
рішень. Можливість залучення
громадськості до прийняття рішень Верховною Радою України
встановлюється Законами України «Про комітети Верховної Ради
України», «Про статус народного
депутата України» та «Про Регламент Верховної Ради України».
Так, згідно зі ст. 3 Закону України
«Про комітети Верховної Ради
України» парламентські комітети

a

і недержавних установ та громадськості (через засоби масової інформації) [7]. У багатьох державах
світу діяльність лобістів легалізована, і вони відіграють значну роль
у формуванні політики. Вважається, що роль груп інтересів в американській політиці протягом останньої третини двадцятого століття
зросла. На відміну від електорату,
який реалізує свої політичні права
лише під час виборів, групи інтересів беруть участь в політичному
процесі безперервно. Без їх участі
не ухвалюється жоден законодавчий акт, вони перманентно
впливають на всі гілки державної
влади. З огляду на свою реальну
політичну вагу і вплив на політичну
владу, вони можуть стояти в одному ряду з двопартійною системою
і державою [7].
У науковій юридичній літературі інститут лобіювання розглядають здебільшого через призму
його «плюсів» та «мінусів» [5,
c. 66-67; 22, с. 77], але в переважній більшості науковці позитивно
ставляться до прийняття спеціального закону України про правове
регулювання лобістської діяльності, який здатен був би врегулювати де-факто існуючі суспільні
відносини [22, c. 80; 24, с. 48].
Проте варто погодитися з думкою
Р. Мацкевича, який справедливо
вважає, що «абсолютного контролю над даним явищем встановити
неможливо» [5, c. 66-67].
Важливо зазначити, що наразі
в чинному законодавстві України
відсутні положення, які б безпосередньо визначали та регламентували право фізичних та/або юридичних осіб, а також їхніх об’єднань
на лобіювання власних інтересів
чи інтересів третіх осіб під час
прийняття нормативно-правових
актів в органах державної влади.
Разом з тим Конституція України,
хоч прямо й не визначає лобіювання у якості безпосереднього
предмета правового регулювання,
але створює умови для нього, га-
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ням позитивного правового досвіду держав-членів ЄС.
Мета нашої стат ті полягає
у визначенні та узагальненні актуальних питань сучасного стану
розвитку законодавства України
в контексті правового регулювання лобістської діяльності та перспектив його інституціоналізації
(легалізації) в Україні.
Насамперед слід зазначити,
що в Україні лобіювання через відсутність належних законодавчих
регуляторів цього інституту тривалий час характеризується здебільшого позаправовою формою і певною мірою дискредитоване таким
явищем, як «квазілобіювання».
Доволі часто й саме завдяки підміні понять лобіювання асоціюється серед громадськості із корупцією, здебільшого із нелегітимним
впливом на правотворчу діяльність
органів державної влади, в інтересах окремих соціальних або владних груп. Отже, до недавнього часу
термін «лобізм» мав досить негативне забарвлення. Таке розуміння
нав’язувалось радянською ідеологією. Зокрема, «Краткий политический словарь» (Москва, 1978 р.)
визначає термін «лобі, лобісти»
(від англ. lobby – кулуари) як систему контор і агентств великих
монополій чи організованих груп
при законодавчих органах США,
що здійснюють тиск (аж до підкупу) на законодавців і державних
чиновників з метою прийняття
рішень (певних законопроектів,
отримання урядових замовлень,
субсидій) в інтересах організацій,
які вони представляють. У той час
як «The Blackwell Encyclopedia
of Political Science» (1991 р.) розглядає «лобізм» як спроби організацій або окремих громадян
впливати не лише на прийняття,
відхилення чи зміну законів у парламенті, а також спроби впливати
на адміністративні рішення уряду,
спираючись на підтримку не лише
обраних депутатів, а й різних
політичних партій, державних
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інтересів, яка є об’єктом зацікавленості певних груп впливу; 3) нормативні акти, що встановлюють обмеження на здійснення лобістської
діяльності в залежності від об’єкта
можливих лобістських дій і переліку інтересів, які лобіюються [3].
Як вище зазначалось, наразі
в чинному законодавстві України відсутній спеціальний закон
про правове регулювання лобістської діяльності, проте у період
1999-2010 рр. було підготовлено
4 проекти законів, три з яких були
внесені до Верховної Ради України: «Про лобіювання в Україні»
[14], «Про правовий статус груп,
об’єднаних спільними інтересами (лобістських) груп у Верховній
Раді України» [15], «Про діяльність лобістів у Верховній Раді
України» [12], «Про регулювання
лобістської діяльності в Україні»
[16] (не внесено до ВРУ), «Про регулювання лобістської діяльності
в органах державної влади» [17].
Проте жодна з вищезазначених законодавчих ініціатив так і не була
прийнята.
У Комітеті Верховної Ради
з питань правової політики та правосуддя 20.09.2016 р. було зареєстровано проект закону про
лобізм [18] (реєстр. № 5144)
(далі – проект закону № 5144),
який наразі опрацьовується
в Комітеті. У проекті 5144 лобізм
визначається як професійна діяльність суб’єкта лобізму, спрямована
на просування законів, інших нормативно-правових актів, їх проектів під час процесу розробки,
прийняття, скасування або зміни
їх органами державної влади
України, органами місцевого самоврядування України, іншими
суб’єктами владних повноважень
України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх
рівнів; представництво та захист інтересів замовника послуг
з лобізму. На думку ініціаторів
проекту, легалізація лобізму допоможе виявити інтереси, що стоять
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«Про Регламент Верховної Ради
України» [11], яка регламентує порядок проведення парламентських
слухань. Так, згідно зі ст. 233 Закону парламентські слухання проводяться з метою вивчення питань,
що становлять суспільний інтерес
та потребують законодавчого врегулювання. При цьому ст. 235 Закону передбачено, що для участі
в парламентських слуханнях запрошуються представники органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних
партій, об’єднань громадян, наукових установ, представники громадськості, які виявили бажання взяти
в них участь і подали не пізніш
як за п’ять днів відповідну заявку
до комітету, що проводить підготовку до слухань. Так, за результатами парламентських слухань
Верховна Рада України приймає
постанову, якою схвалює відповідні рекомендації.
Зауважимо, що сьогодні фахівці продовжують відзначати недостатній рівень взаємодії вітчизняного парламенту з громадськістю.
Отже, слід констатувати, що сьогодні в Україні існує конститу
ційно-правове підґрунтя для здійснення цивілізованої лобістської
діяльності.
Так, наприк лад, О. Дягілєв
пропонує діючі нормативно-правові акти, що створюють ґрунт
для здійснення лобістської діяльності, класифікувати наступним
чином: 1) закони та підзаконні акти, що забезпечують участь
громадян у прийнятті державою
владних рішень; в залежності від
владних структур, стосовно яких
здійснюється лобіювання, нормативно-правові акти розподіляються на ті, що регулюють взаємодію
владних органів та громадськості:
у Верховній Раді України, органах
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування; 2) нормативно-правові акти, що регулюють
участь громадян у здійсненні державної політики в конкретній сфері
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будують свою роботу на принципах гласності, вільного обговорення та вирішення питань. У відповідності до п. 11 ст. 16. зазначеного
Закону комітети при здійсненні
законопроектної функції зобов’язані вивчати громадську думку,
розглядати звернення громадян
та їх об’єднань, пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових
законодавчих актів або у внесенні
змін до них, в разі необхідності
готувати відповідні проекти актів.
Крім того, парламентські комітети
з метою залучення громадськості
до участі у визначенні політики
держави мають право проводити
слухання по обговоренню законопроектів, з’ясуванню ефективності реалізації прийнятих законів
(ст. 29); організовувати «круглі
столи» та конференції (ст. 42) [10].
Закон України «Про статус народного депутата України» також
містить норми, що надають змогу
громадянам впливати на законодавчий процес. Відповідно до ст. 7
вказаного Закону народний депутат України розглядає звернення
виборців, підприємств, установ,
організацій, органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян
та вживає заходів для реалізації
їх пропозицій і законних вимог, інформує виборців про свою депутатську діяльність. А згідно зі ст. 24
зазначеного Закону народний депутат України зобов’язаний постійно підтримувати зв’язки з виборцями, вивчати громадську думку,
потреби і запити населення, у разі
необхідності повідомляти про них
Верховну Раду України та її органи,
розглядати всі одержані ним пропозиції та заяви виборців, за необхідності вносити відповідні пропозиції до Верховної Ради України
та її органів, а також до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування.
На взаємодію парламенту та громадян спрямовані положення гл. 39 Закону України
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міжнародне право
мо за доцільне встановити такі
санкції в контексті відповідальності лобістів: письмове попередження про недопущення порушень
вимог закону; скасування акредитації лобіста; скасування реєстрації лобіста. Крім того, потрібно
передбачити штрафні санкції.
Як засвідчує зарубіжний досвід,
штраф за порушення лобістського
законодавства може бути різним.
Наприклад, в Польщі такий штраф
становить від 770$ до 6400$,
а в США – до 50000$ [27, c. 54].
Вважаємо, що для України максимальний розмір штрафу може становити від 10000 грн до 50000 грн.
По-третє, основним і найбільш
ефективним інструментом «тіньового» лобіювання в Україні, як відомо, є корупційні діяння. Передбачені у проектах 5144 та 5144-1
форми, методи і засоби здійснення законного лобістського впливу
де-факто не можуть конкурувати
за ефективністю з корупційними
схемами. Виходячи з цього, законодавче регулювання лобістської
діяльності повинно здійснюватись
в єдиному контексті з комплексним удосконаленням антикорупційного законодавства. Без суттєвого зменшення рівня корупції
в органах публічної влади легальне лобіювання не зможе стати
реальною альтернативою «тіньовому». Однак внесення вищезазначених проектів законів не супроводжуються законодавчими
пропозиціями щодо запровадження необхідних для ефективної реалізації його положень антикорупційних обмежень. Так, наприклад,
проектом 5144-1 встановлюється
адмін істративна відповідальність за «Здійснення лобіювання, надання послуг з лобіювання
без реєстрації в порядку, установленому законами та нормативноправовими актами України». Відповідно до ст. 1 проекту 5144-1:
лобіювання – вплив суб’єкта
лобіювання на діяльність Верховної Ради України, посадових
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місцевого самоврядування. Як наслідок, альтернативний проект
є майже удвічі меншим за основний. Слід констатувати, що проект 51440-1 через відсутність ряду
сумнівних положень сприймається
краще, ніж основний. Однак наші
зауваження щодо недоцільності
і несвоєчасності урегулювання
відповідних відносин залишаються в силі. Не вдаючись до детального аналізу конкретних положень
змісту обох проектів законів, адже
це стане предметом нашої уваги
у подальших наукових дослідженнях, маємо висловити деякі міркування щодо їх окремих положень.
По-перше, аналіз законопроектів засвідчує, що наразі як серед
науковців, так і суб’єктів законодавчої ініціативи, зокрема, народних депутатів України, немає
єдиного підходу щодо питання
стосовно суб’єктів, об’єктів, предметів, методів лобіювання; прав
і обов’язків суб’єктів лобістських
правовідносин; порядку створення,
реєстрації та акредитації лобістів;
форми контролю за діяльністю
лобістів; відповідальності лобістів
за порушення законодавства тощо.
У цьому зв’язку вбачаємо за доцільне зауважити, що порядок
створення та реєстрації повинен
здійснюватися відповідно до закону про правове регулювання
лобістської діяльності (або лобіювання). Функції реєстратора потрібно покласти на Міністерство
юстиції України, а порядок акредитації лобістів до органу публічної
влади та форму реєстрації, на нашу
думку, слід закріпити постановою
Кабінету Міністрів України.
По-друге, формами контролю
за діяльністю лобістів мають бути
державний контроль (щорічне інформування Міністерства юстиції
України про практику лобіювання
та звітність самих лобістів щоквартально або два рази на рік),
а також громадський контроль,
який забезпечуватиметься відкритістю реєстру лобістів. Вважає-
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за тим чи іншим проектом закону
чи рішенням, визначити, хто його
лобіює та хто стоїть за лобістами,
відкрити справжніх авторів державних рішень, виявити ступінь
залежності/незалежності представників влади; надасть громадянам більше інформації про їх
діяльність. Проект, згідно з пояснювальною запискою, визначає
діяльність лобістів як легальний
демократичний шлях взаємодії
влади та суспільства; створює
законодавчі бар’єри для зловживань та корупції; захищає органи
державної влади від незаконного
впливу; сприяє підвищенню професіоналізму та відповідальності
посадових осіб при розробленні
та реалізації державної політики; надає можливість громадянам
знати, хто і що лобіює в органах
влади; встановлює обмеження
щодо лобіювання інтересів держав-агресорів, зовнішньої і внутрішньої політики держави, мови,
релігії, Президента України, судової гілки влади та силових структур; створює ефективні механізми
контролю за лобістами та їх відносинами з органами державної
влади та органами місцевого самоврядування; створює відкритий та доступний Єдиний реєстр
лобістів на основі самоокупності;
встановлює органи самоорганізації лобістів в Україні; унеможливлює відмивання коштів через
надання фіктивних послуг лобізму
тощо [18].
5 жовтня 2016 року в тому ж
Комітеті Верховної Ради України
було зареєстровано альтернативний проект 5144-1 про лобіювання (далі – проект закону 5144-1).
Так, в альтернативному проекті вилучені пропозиції щодо визнання
лобізму (лобіювання) професійною
діяльністю, створення самоврядної асоціації лобістів тощо. Лобіювання розглядається виключно
в аспекті парламентської діяльності і не поширюється на інші
органи державної влади і органи
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лобістської діяльності повинно
мати комплексний системний
характер, а тому не може обмежуватись виключно прийняттям
спеціального закону у відповідній
сфері. Окрім змін до антикорупційного законодавства, про які вже
йшлося вище, прийняття проекту
закону повинно супроводжуватись також змінами до законодавства про статус осіб, які займають
виборні посади, і статус органів
публічної влади щодо обов’язків
відповідних органів та посадових
осіб у відносинах із лобістами
(визначених у проектах лише в загальному вигляді), процесуальних
механізмів здійснення лобіювання
у відповідних органах, збільшення відкритості органів публічної
влади та їх посадових осіб (у тому
числі з метою більш ефективного
громадського контролю за лобістською діяльністю у цих органах),
встановлення відповідальності
за порушення законодавства
у сфері регулювання лобістської
діяльності тощо.
Безумовно, однієї лише легалізації лобістської діяльності
недостатньо для перетворення
лобіювання в ефективний інститут, що має відповідати новим
задекларованим цілям розвитку
держави і суспільства. Тільки комплексний підхід і послідовність
в упорядкуванні складних відносин з органами державної
влади сприятимуть формуванню
та становленню громадянського
суспільства і, разом з тим, розв’язанню проблем у сфері інституціоналізації та легалізації інституту лобіювання.
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відповідними суб’єктами законодавчої ініціативи.
Отже, питання щодо актуальності правового регулювання лобізму в правовій системі
України потребує подальшого
дослідження. Вважаємо, що в сучасних умовах доцільно прийняти
спеціальний закон «Про лобіювання» (або «Правов е регулювання лобістської діяльності»).
Проте в ході такої правотворчої діяльності слід враховувати,
що ефективне законодавче регулювання лобістської діяльності
у вітчизняних умовах може бути
здійснено виключно як елемент
комплексного оновлення законодавства про правовий статус
органів і посадових осіб публічної влади, побудованого на принципово новій концепції відносин
між особою та суб’єктом владних
повноважень. Крім того, важливо зазначити, що запровадження законодавчого регулювання
лобістської діяльності має бути
змістовно пов’язано із системним удосконаленням антикорупційного законодавства, встановленням якісно нових стандартів
етики та поведінки публічних
службовців, регулюванням дієвого механізму запобігання виникненню конфлікту інтересів, розширенням законодавчих гарантій
участі населення у прийнятті рішень органами публічної влади,
насамперед, на місцевому рівні
(яку слід законодавчо розмежовувати із професійною лобістською
діяльністю) тощо.
Наразі слід констатувати,
що законодавче регулювання

dp

co

i.c
om

осіб, депутатів; суб’єкт лобіювання (лобіст) – особа, зареєстрована
у встановленому законодавством
порядку та внесена до Електронного реєстру суб’єктів лобіювання.
Відповідальність встановлюється
за «здійснення лобіювання без
реєстрації», що суперечить вище
зазначеному, оскільки лобіювання може здійснюватися лише
лобістом (зареєстрованою особою) відповідно до визначення.
При встановленні відповідальності варто було б використовувати, до прикладу, інші формулювання «дії, передбачені статтею 6
(Методи лобіювання)» чи «дії,
які становлять предмет лобіювання». Таким чином, виникає колізія,
внаслідок чого при застосуванні
відповідальності можуть виникати зловживання [1]. Якщо проектом забороняється здійснювати
«просування» законопроектів без
реєстрації, це може усунути низку
громадських організацій від участі
у процесі законотворення. Зокрема, відповідно до п. 6 ст. 10 законопроекту підставою для припинення статусу суб’єкта лобіювання є
«невиконання суб’єктом лобіювання обов’язків, визначених статтею
11 цього Закону», до таких обов’язків належить «дотримання режиму роботи та неперешкоджання
діяльності Верховної Ради України», що може широко тлумачитися.
Процедури ж позбавлення статусу
лобіста Верховною Радою України
не передбачено [1]. Таким чином,
можна дійти висновку про те,
що обидва проекти законів наразі
потребують змістовного та техніко-юридичного доопрацювання
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА
І ПРАКТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ
ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

co

О. С. Шведа
У статті досліджуються актуальні питання правового регулювання інституту
лобіювання в Україні, а також сучасні тенденції розвитку та легалізації
інституту лобіювання в Україні. Окрема увага в статті приділяється аналізу
сучасного законодавства та практики України, а також законопроектних пропозицій
в контексті легалізації інституту лобіювання в Україні.
Ключові слова: інститут лобіювання, правове регулювання, легалізація, лобізм та ін.
Стаття надійшла до редакції: 13.07.2018.

dp

THE MODERN STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF LEGISLATIO
AND PRACTICE OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF LEGALIZATION
OF LOBBUIST ACTIVITY

O. S. Shveda
The article deals with the actual issues of legal regulation of the Institute of Lobbying in Ukraine,
as well as the current trends of the development and legalization of the Institute of Lobbing
in Ukraine. Particular attention is paid to the analysis of the development of legislation
and practice of Ukraine, as well as legislative proposal in the context of the legalization
of the Institute of Lobbing in Ukraine.
Keywords: institute of lobbying, legal regulation, legalization, lobbying, etc.
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призначення

Призначення
Глущенко Світлана Володимирівна
заступник Міністра з питань виконавчої служби

.u

a

розпорядження КМУ від 10.05.2018 №287-р; наказ МЮУ від 15.05.2018№1874/к

Купріянова Анастасія Олександрівна

i.c
om

заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень
Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції
у Харківській області
наказ від 08.05.2018 № 1816/к

dp

co

Інформація надана Департаментом персоналу
Міністерства юстиції України
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вітаємо

з Днем народження!

a

3 липня

i.c
om

Гайдук
Віталій Михайлович

.u

Шановний Віталію Михайловичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо плідної професійної діяльності,
успіхів і нових перемог.

Директор Департаменту
державної реєстрації та нотаріату

4 липня

dp

co

Шановна Анастасіє Петрівно!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо подальших успіхів у зміцненні законності,
невичерпної енергії, радості буття.

Задорожна
Анастасія Петрівна
Директор Департаменту
з питань люстрації

11 липня
Шановний Денисе Вікторовичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо вагомих здобутків у Вашій діяльності,
ентузіазму, реалізації всіх Ваших планів.

Чернишов
Денис Вікторович
Заступник
Міністра юстиції України
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вітаємо з днем народження

вітаємо

з Днем народження!

a

25 липня

.u

Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо професійних успіхів,
міцного здоров’я та благополуччя.

i.c
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Разогрєєв
Єгор Андрійович

Помічник
Міністра юстиції України

26 липня

dp

co

Шановний Володимире Івановичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо життєвої наснаги,
оптимізму, радості, добра, миру.
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Кучер
Володимир Іванович

Завідувач Сектору мобілізаційної роботи
та територіальної оборони

бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

з Днем народження!

8 липня

.u

a

Членів редакційної колегії журналу
«Бюлетень Міністерства юстиції України»

i.c
om

Пархоменко Наталію Миколаївну

вченого секретаря Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
доктора юридичних наук, професора, члена редакційної колегії журналу
«Бюлетень Міністерства юстиції України»

18 липня

Гетьмана Анатолія Павловича

co

проректора з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, заслуженого діяча науки
і техніки України, члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

dp

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 липня

a

Гуцула Вадима Володимировича

.u

начальника Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

3 липня

Адамчук Аксенію Іванівну

i.c
om

першого заступника начальника Головного територіального
управління юстиції у Чернівецькій області

4 липня

Маньковського Леоніда Костянтиновича

начальника Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

5 липня

co

Вовк Тетяну Василівну

dp

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

12 липня

Галковського Григорія Олексійовича

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

16 липня

Шевченка Олексія Валерійовича

начальника Головного територіального управління юстиції у Київській області
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вітаємо

з Днем народження!
20 липня

a

Рувіна Олександра Григоровича
22 липня

.u

директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Вельцен Валентину Сергіївну

i.c
om

заступника начальника з питань дотримання прав засуджених та осіб,
узятих під варту Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

24 липня

Чердинцева Юрія Герасимовича

co

заступника начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції в Одеській області

27 липня

Сауляка Руслана Володимировича

dp

начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області

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 наших колег!
1 липня

Хондогій Ірину В’ячеславівну
2 липня

a

директора Регіонального центру у Тернопільській області

.u

Блащука Євгена Мирославовича

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Волинській області

3 липня

i.c
om

Давиденка Михайла Миколайовича

директора Ужгородського місцевого центру з надання БВПД

4 липня

Пелешка Петра Григоровича

директора Новоград-Волинського місцевого центру з надання БВПД

7 липня

Єрмоленка Анатолія Анатолійовича

co

директора Менського місцевого центру з надання БВПД

10 липня

Кропліса Леоніда Володимировича

dp

директора Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області

10 липня

Кулішову Тетяну Валеріївну

директора Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД

10 липня

Пирковську Олесю Василівну

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області

12 липня
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Смішну Наталю Василівну

заступника директора Вінницького місцевого центру з надання БВПД
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13 липня

Синявську Оксану Іванівну

головного спеціаліста відділу державних закупівель та договірної роботи
Координаційного центру з надання правової допомоги

13 липня

Сірик Оксану Сергіївну
14 липня

Дубчак Наталію Василівну

a

директора Білоцерківського місцевого центру з надання БВПД

15 липня

.u

директора Хустського місцевого центру з надання БВПД

Левицького Віктора Казимировича

i.c
om

директора Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській області

16 липня

Іськович Віру Василівну

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області

16 липня

Перепелицю Дмитра Миколайовича

в. о. директора Богодухівського місцевого центру з надання БВПД

18 липня

co

Фролова Сергія Олександровича

dp

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області

19 липня

Стусяка Віталія Івановича

директора Івано-Франківського місцевого центру з надання БВПД

22 липня

Молнара Костянтина Євгеновича

директора Мукачівського місцевого центру з надання БВПД

22 липня

Тарасову Яніну Владиславівну

начальника управління «Дніпровська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа»
Координаційного центру з надання правової допомоги
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призначення
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24 липня

Клименка Ігоря Володимировича

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області

25 липня

Ялову Олену Володимирівну

.u

26 липня

a

заступника начальника управління – начальника відділу моніторингу
та оцінювання діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Координаційного центру з надання правової допомоги

Гладку Аліну Олександрівну

начальника управління розвитку людських та інформаційних ресурсів
у сфері надання правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги

i.c
om

27 липня

Полякова Руслана Леонідовича

в. о. директора Каховського місцевого центру з надання БВПД

27 липня

Поплавську Галину Євгенівну

co

заступника начальника відділу взаємодії з адвокатами та органами адвокатського самоврядування
Координаційного центру з надання правової допомоги

29 липня

Бреуса Сергія Михайловича

dp

в. о. директора Четвертого київського місцевого центру з надання БВПД

30 липня

Савицьку Оксану Володимирівну

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Донецькій та Запорізькій областях

31 липня

Лисака Сергія Олександровича

в. о. директора Дніпродзержинського місцевого центру з надання БВПД
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ПЕРЕЛІК

.u

a

нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у червні 2018 року
наказ від 04.06.2018 1698/5

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1947/5

i.c
om

Дата та номер державної реєстрації 05.06.2018 672/32124

наказ від 12.06.2018 1820/5

Про внесення зміни до Порядку надання інформації Пенсійним фондом України
на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців
Дата та номер державної реєстрації 14.06.2018 716/32168

наказ від 12.06.2018 1827/5

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги»
Дата та номер державної реєстрації 15.06.2018 721/32173

co

наказ від 14.06.2018 1843/5/507

Про інформаційну взаємодію Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного демографічного реєстру
Дата та номер державної реєстрації 14.06.2018 718/32170

dp

наказ від 18.06.2018 1859/5

Про затвердження Змін до Порядку реалізації арештованого майна
Дата та номер державної реєстрації 20.06.2018 733/32185

Наказ від 23.06.2018 1979/5

Про затвердження Порядку складання та подання звітності
про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців
Дата та номер державної реєстрації 26.06.2018 456/32208

наказ від 26.06.2018 2021/5
Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 13 березня 2015 року № 357/5
Дата та номер державної реєстрації 02.07.2018 760/32212
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Перелік наказів Міністерства юстиції України

наказ від 26.06.2018 2022/5
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 02.07.2018 761/32213

наказ від 26.06.2018 2023/5
Про затвердження Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту

наказ від 26.06.2018 2024/5

a

Дата та номер державної реєстрації 02.07.2018 762/32214

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 серпня 2017 року № 2649/5

.u

Дата та номер державної реєстрації 02.07.2018 763/32215 764/32216

наказ від 26.06.2018 2025/5

i.c
om

Про затвердження Переліку технічних засобів нагляду і контролю, що використовуються
у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України,
та Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях
Державної кримінально-виконавчої служби України
Дата та номер державної реєстрації 02.07.2017 765/32217 766/32218

наказ від 27.06.2018 2057/5

Про внесення зміни до Типового положення про експертну комісію державного органу,
органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації
Дата та номер державної реєстрації 06.07.2018 790/32242

наказ від 27.06.2018 2058/5

co

Про внесення змін до Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ

dp

Дата та номер державної реєстрації 06.07.2018 793/32245

наказ від 27.06.2018 2059/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 року № 2438/5
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Дата та номер державної реєстрації 06.07.2018 792/32244

Управління систематизації законодавства
та координації правової роботи
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів,
тел. (044) 279-68-58

Загальнодержавне науково - практичне фахове видання

.u

Журнал рекомендовано до друку вченою радою
інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
(протокол від 26.06.2018 № 6)
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