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В УКРАЇНІ НАБРАВ
ЧИННОСТІ ЗАКОН
ЩОДО ПРОТИДІЇ
БУЛІНГУ
#СтопБулінг

19 січня набув чинності Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)», яким вперше в українському законодавстві визначено таке поняття,
як булінг та встановлено відповідальність за нього.
Під
терміном
булінг
(цькування)
розуміються діяння учасників освітнього
процесу, які полягають у психологічному,
фізичному, економічному, сексуальному
насильстві, у тому числі із застосуванням
засобів електронних комунікацій, що

вчиняються стосовно малолітньої чи
неповнолітньої
особи
або
такою
особою стосовно інших учасників
освітнього процесу, внаслідок чого
могла бути чи була заподіяна шкода
психічному або фізичному здоров’ю
потерпілого.
Покарання за вчинення булінгу - накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або громадські роботи на строк від 20
до 40 годин. У разі повторного інциденту, розмір штрафу становитиме від 100
до 200 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або від 40 до 60 годин
громадських робіт.
Крім того, відповідальність покладена
на батьків, якщо їхній дитині-булеру
не виповнилося 16 років, та на співробітників освітнього закладу, які
замовчуватимуть цькування.

ПІВМІЛЬЙОНА ДІТЕЙ ОТРИМАЛИ 4,6 МЛРД ГРН
АЛІМЕНТІВ У 2018 РОЦІ
Минулого року заборгованість зі сплати аліментів була погашена відносно 555 тисяч
дітей. Таким є реальний результат запровадження двох пакетів законодавчих ініціатив в межах проекту Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває. Загалом українським малюкам
було виплачено 4,6 млрд грн аліментів.
#ДВСДіє | #ЧужихДітейНеБуває

За словами Міністра юстиції Павла
Петренка, найбільш значним стимулом
виплати заборгованості стало обмеження боржників у праві залишати територію
України, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати.
Не менш ефективним є запровадження
фінансових санкцій у розмірі від 20% до
50% в залежності від суми боргу, запуск
публічного реєстру злісних неплатників
аліментів, арешт і реалізація арештованого майна боржника та призначення
суспільно корисних робіт.
Завдяки дії усіх нововведень минулого
року 52,6 тисячі боржників погасили
заборгованість зі сплати аліментів у повному обсязі. Ще 43,9 тисячі виконавчих
документів відкликано стягувачами через
відсутність претензій до боржника.
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МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ
заборгованості

з заробітної плати стягнено
виконавцями Мін’юсту на користь

38

ТИСЯЧ
працівників

«Прийняті зміни до законодавства
дійсно створили умови для
належного виконання рішень про
стягнення аліментів та дозволили
зменшити
заборгованість
зі
сплати аліментів», — резюмував
Павло Петренко.

ЦИФРА 2018 РОКУ

ЮСТИЦІЯ
ЗАХИЩАЙ СВОЇ ПРАВА
РАЗОМ ІЗ МІН’ЮСТОМ
#МінЮст #БПД #ПРАВОВА_ДОПОМОГА

МІНІСТР КОНСУЛЬТУЄ: ЯК СТЯГНУТИ
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ?
Чи має роботодавець при звільненні виплатити всю суму одразу?
Роботодавець
зобов’язаний
здійснити
повний розрахунок з працівником у день
його звільнення. Якщо працівник цього дня
не працював – не пізніше наступного дня
після пред'явлення вимоги про розрахунок.

Що робити, якщо не дійшли згоди?
Якщо сторони не дійшли згоди про розмір
сум, належних працівникові при звільненні,
роботодавець має виплатити неоспорювану
суму. Працівник може стягнути нараховану,
але не виплачену заробітну плату в позасудовому та у судовому порядку.

Як вирішити суперечку у позасудовому порядку?
Працівник може звернутися із заявою до
комісії по трудових спорах, яка розглядає
спір у 10-денний строк. Рішення комісії
підлягає виконанню у 3-денний строк.

ВІДКРИТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Як звернутися до суду?
Працівник може звернутися до суду в порядку:
наказного провадження (вимога працівника
про стягнення нарахованої, але не виплаченої
заробітної плати є безспірною)
позовного провадження (наявний спір щодо
розміру заборгованості з виплати заробітної
плати та/або права на її отримання)

Які документи необхідно подати й
скільки це коштує?
Заява подається у письмовій формі та має
містити докази перебування заявника у
трудових відносинах із боржником, а також
підтвердження суми, яка стягується. Судовий
збір не сплачується.

Як довго чекати на рішення?
Суд розглядає заяву про видачу судового
наказу протягом 5 днів з дня її надходження
та у разі її задоволення видає судовий наказ.

Як виконується рішення про стягнення заробітної плати?
Стягувачу необхідно подати судовий наказ до
органу державної виконавчої служби або
приватного виконавця для здійснення примусового виконання.

Якщо ви маєте питання, будь ласка, телефонуйте до Єдиного контакт-центру
системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103,
цілодобово та безкоштовно в межах України.

В УКРАЇНІ ВЖЕ
ВІДКРИТО ЧОТИРИ
«ЦЕНТРИ ВИКОНАННЯ
РІШЕНЬ»
З метою
підвищення ефективності
роботи органів примусового виконання
рішень Мін’юст продовжує реалізацію
експериментального
проекту,
який
поширюється
на
Дніпропетровську,
Луганську, Сумську, Одеську області та
місто Київ, та відкриває у цих регіонах
сучасні офіси європейського зразка –
«Центри виконання рішень».

У «Центрі виконання рішень» громадяни мають можливість подавати документи про примусове виконання рішень та
інші документи виконавчого провадження за принципом екстериторіальності в межах відповідної області, отримати відомості з автоматизованої системи
виконавчого провадження, перевірити
документи на відповідність законодавству, отримати консультацію, швидко та
правильно оформити документи, оплатити заборгованість чи авансовий
внесок через термінал тощо.
Нині в Україні працюють чотири таких
офіси у Дніпрі, Сєвєродонецьку (Луганська область), Сумах та Одесі. На
черзі місто Київ.

Мін’юст продовжує реалізацію комплексної реформи з реалізації арештованого
майна
через
електронний
аукціон
OpenMarket (Державне підприємство
«СЕТАМ»).
«У порівнянні з минулим роком ми
збільшили продажі на майже 700 млн грн.
Це підтверджує, що OpenMarket з його
найбільшою базою користувачів в Україні ефективний інструмент для продажу
великих активів», - зазначив генеральний
директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

«Ми маємо перед собою конкретну мету - забезпечити громадянам зручний
сервіс у сфері примусового виконання судових рішень. І ми активно працюємо в
цьому напрямку», - зазначила заступник Міністра з питань виконавчої служби
Світлана Глущенко.

З початку 2018 року через аукціон
OpenMarket (om.gov.ua) було продано
понад 2,67 млрд грн активів та реалізовано
10 415 лотів.
Надходження від діяльності ДП «СЕТАМ»
до бюджету у 2018 році склали понад 300
млн грн. Крім того, OpenMarket увійшов
до списку 500 найбільш прибуткових
держпідприємств України.
Також
суттєвим
досягненням
ДП
«СЕТАМ» є старт спільного з Держгеокадастром пілотного проекту з продажу
прав оренди землі сільськогосподарського призначення через майданчик
OpenMarketLand.

#МінЮст

#OpenMarket #СЕТАМ

Завітати до «Центрів виконання рішень»
можна за адресами:
м. Дніпро,
вул. Володимира Винниченка, 2
м.Сєвєродонецьк,
вул. Федоренка, 41
м.Суми,
вул. Петропавлівська, 75
м.Одеса,
вул. Разумовська, 37
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У 2018 РОЦІ ДП «СЕТАМ»
РЕАЛІЗУВАЛО МАЙНА
НА 2,67 МЛРД ГРН

ЮСТИЦІЯ

ВІДКРИТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

УКРАЇНА ПРИЄДНАЛАСЬ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН, ДЕ СЕКСУАЛЬНІ ДІЇ,
ВЧИНЕНІ БЕЗ ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗГОДИ ПАРТНЕРА, КВАЛІФІКУЮТЬСЯ ЯК
ЗҐВАЛТУВАННЯ АБО СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО.
11 січня набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (в рамках Стамбульської конвенції).

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО НОВІ ЗМІНИ?
? ЗАПИТАННЯ

! ВІДПОВІДЬ

Цим законом уточнено поняття «зґвалтування» та «сексуальне насильство»,
передбачених ст.ст. 152, 153 Кримінального кодексу України.

? ЗАПИТАННЯ

! ВІДПОВІДЬ

1. Що таке «зґвалтування» Зґвалтування

раніше поділяли на
«природне» та «неприродне». Це були
різні статті Кримінального кодексу і
різні покарання. Тепер всі види
зґвалтувань об'єднали в одну статтю і
як основну ознаку визначили, що це
проникнення без добровільної згоди.

6. Чи може бути жінка

Так. Можлива ситуація, коли чоловік
може стати жертвою, а жінка —
підозрюваною в зґвалтуванні й при
класичному сексуальному акті.

2. Що таке «сексуальне

«Сексуальне
насильство»
від
«зґвалтування» відрізняється тим, що
насильник діє без проникнення в тіло
іншої людини. Наприклад, без згоди
жертви стимулюються її статеві органи,
фроттаж (тертя), глибокі поцілунки.
Ключовим у розумінні дій сексуального
характеру є те, що вони здійснюються з
метою
отримання
сексуального
задоволення хоча б однією стороною
процесу.

7. Чи скасовують ці

Ні, презумпція невинуватості діє в
повному обсязі. Ніхто не зобов’язаний
доводити свою невинуватість у вчиненні
кримінального правопорушення і має
бути виправданим, якщо сторона
обвинувачення не доведе винуватість
особи.

3. В якій формі має бути

В будь-якій прийнятній та допустимій
формі. Це може бути усна згода,
активна участь обох сторін у процесі,
міміка, жести, відео- чи аудіо запис
(звісно, не з метою розповсюдження).

8. Як довести наявність

4. Яку згоду можна

Згода вважається добровільною, якщо
вона є результатом вільного волевиявлення особи, з урахуванням
супутніх обставин, як-то: досягнення
16 років, адекватний стан (алкогольне,
наркотичне сп’яніння або дія медичних препаратів можуть викликати
сумніви у разі судового розгляду чи
розслідування) тощо.

9. Що робити,

За неправдиве повідомлення про злочин
недобросовісного заявника можна буде
притягти
до
відповідальності
за
введення в оману суду або іншого
уповноваженого органу чи за завідомо
неправдиве повідомлення про вчинення
злочину, а також подати позов про
відшкодування
моральної
та/або
матеріальної шкоди.

5. Чи змінилось покарання

Ні,
обидві
статті
передбачають
позбавлення волі на строк від 3 до 15
років, у залежності від ступеня
тяжкості вчиненого.

10. Чи наставатиме

Якщо одна зі сторін не досягла 14 років,
відповідальність для другого партнера
наставатиме, навіть якщо секс чи інші дії
сексуального характеру відбулися за
згодою.

в оновлених статтях
Кримінального
кодексу?

насильство»?

висловлено згоду?

визнати добровільною?

за оновленими
статтями?

звинувачена
у зґвалтуванні чи
сексуальному
насильстві?

зміни презумпцію
невинуватості?

чи відсутність згоди?

якщо неправдиво
звинувачують
у зґвалтуванні?

відповідальність
у разі сексу з особою,
якій не виповнилось
14 років?

Добровільність згоди буде встановлюватись з урахуванням усіх супутніх
обставин. Тобто буде проведено допити
потерпілого, підозрюваного, психологічні та медичні експертизи, оцінено
репутацію обох сторін.

#ЯМАЮПРАВО! #СтопНасильство

Знаю!
Дію!
Захищаю!

МАЄШ ПИТАННЯ?

PRAVO.MINJUST.GOV.UA

0 - 800 - 21 3 - 1 03
Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової
допомоги: цілодобово та безкоштовно у межах України

ЮСТИЦІЯ
5 ПИТАНЬ ПРО
СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ» РЕГУЛЮЄ ВІДНОСИНИ МІЖ
ПОЗИКОДАВЦЕМ ТА СПОЖИВАЧЕМ.
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Які умови мають бути зазначені у

ного договору?

Договір про споживчий кредит та зміни до
нього укладаються у письмовій формі та
серед іншого
мають
містити наступну
інформацію:

Так. Споживач має право відмовитись від кредиту протягом 14 календарних днів з дня
укладення договору, попередньо повідомивши позичальника у письмовій формі.
Протягом 7 календарних днів з дати подання
письмового повідомлення про відмову від
договору споживач зобов’язаний повернути
гроші та сплатити відсотки за період користування ними.
Споживач не зобов’язаний сплачувати будьякі інші платежі через відмову від договору.

Що таке споживчий кредит та з
якою метою він надається?
Споживчі кредити – це грошові кошти, які
надаються споживачу
позичальником на
придбання робіт, товарів, послуг для задоволення своїх потреб, які не пов’язані з:
• підприємницькою діяльністю;
• незалежною професійною діяльністю;
• виконанням обов’язків найманого працівника.

загальний
розмір кредиту

порядок, умови
та строк
надання кредиту

реальна річна
відсоткова ставка
та загальна
вартість кредиту
на дату укладення
договору

відсоткова ставка,
її тип, порядок
обчислення, у тому
числі порядок
зміни, та сплати
відсотків

порядок
повернення
кредиту та сплати
відсотків, у тому
числі достроково

види
забезпечення
кредиту
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На що звернути увагу при укладанні договору?
Закон забороняє ускладнювати прочитання
тексту реальної річної відсоткової ставки та
загальної вартості кредиту шляхом друкування його шрифтом меншого розміру, ніж
основний текст, злиття кольору шрифту з
кольором фону.

Українська система безоплатної правової допомоги постійно розвивається,
вдосконалюється,
враховуючи
нові
виклики та перспективи. Минулий рік був
насичений важливими подіями та новими
проектами. Втім, ключові пріоритети
незмінні – доступність, якість, ефективність та нові можливості для українців.

2.
Створено мережу правових клубів
«PRAVOKATOR», які вже працюють у
Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Києві.
«PRAVOKATOR» - це інноваційний майданчик для навчання та спілкування
правників та громадськості.
3.
Безкоштовна довідково-інформаційна
платформа
правових
консультацій
WikiLegalAid (wiki.legalaid.gov.ua) стала
доступною для широкого загалу.

Діти
та
особи,
постраждалі
від
домашнього насильства або насильства
за ознакою статі, отримали доступ до
безоплатної
вторинної
правової
допомоги.

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ №22993-12833Р від 13.12.2017р.
Вид видання: газета
Вид видання за цільовим призначенням: інформаційне
Сфера розповсюдження: загальнодержавна
Періодичність: 1 раз на місяць
Газета виходить з 25 грудня 2017 року

Які особливості відповідальності
споживача за договором про споживчий
кредит?
Пеня за невиконання зобов’язання щодо
повернення кредиту та відсотків за ним не
може перевищувати подвійної облікової
ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 %
суми простроченого платежу.

#БПД #ПравоваДопомога

Створення комісії, яка розроблятиме
механізми забезпечення якості безоплатної вторинної правової допомоги у
кримінальному провадженні.
5.
Старт спільного з Мін’юстом проекту
«Сімейні радники». Сімейні радники – це
волонтери, які допомагають іншим
людям захищати свої права у галузі
сімейного права. Сьогодні сімейні радники працюють у Києві, Одесі, Львові,
Миколаєві та Рівному.

“

1.

legalaid.gov.ua
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4.

Тож, головними досягненнями системи
БПД у 2018 році є:

Потрібна
консультація?

Чи можна відмовитись від кредит-

договорі?

1

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ
СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У
2018 РОЦІ

4

ВІДКРИТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

«На цей рік у нас багато нових
задумів, амбітних планів. Удосконалення системи буде зорієнтоване на потребу громадян,
насамперед представників вразливих груп, в отриманні якісної і
доступної правової допомоги», –
наголосив Олексій Бонюк.
#БПД #БезоплатнаПравоваДопомога

ЄДИНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНТАКТ – ЦЕНТР СИСТЕМИ БПД
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