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ПАВЛО ПЕТРЕНКО ПРЕЗЕНТУВАВ КЛЮЧОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ МІН’ЮСТУ У 2018 РОЦІ
Підсумовуючи результати роботи за 2018 рік, Міністр юстиції Павло Петренко відзначив основні досягнення Мін’юсту.
Одним з ключових напрямів роботи був і залишається розвиток системи БПД. Наразі
безоплатну правову допомогу надають громадянам понад 3,3 тисячі адвокатів і 1,5 тисячі
юристів. У 2018 році консультації та роз’яснення отримали понад 550 тисяч українців.

Надзвичайно важливим напрямом роботи
відомства залишається юридична війна
проти Росії на міжнародній арені. У 2014
році Україна подала перші позови до міжнародних судів про захист інтересів громадян і держави. Вже винесені перші
рішення судів, які констатують факт
агресії, факти спричинення збитків і
факти порушення прав українців РФ.
Продовження реалізації всеукраїнського
правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!» у 2018 році було спрямоване на
захист прав дітей, боротьбу з домашнім
насильством та боротьбу зі свавіллям
правоохоронних органів.
Також ефективну діяльність Міністерства
юстиції України відзначили міжнародні
партнери. Вони підсумували, що за п`ять
років Мін’юст продемонстрував відмінний
і стабільний прогрес у запровадженні
реформ.

“

«Головне завдання Міністерства
юстиції на 2019 рік – зробити
запроваджені за останні роки
зміни незворотними», – Міністр
юстиції Павло Петренко.
#МінЮст | #Сказано_Зроблено

РЕЗУЛЬТАТИ
ДІЯЛЬНОСТІ ДВС
У 2018 РОЦІ
У 2018 році органам державної виконавчої служби вдалося досягти суттєвих
результатів за основними показниками
роботи:

Крім того:
посилено заходи впливу на боржників;
запроваджено технічну можливість отримання сторонами виконавчого провадження інформації через онлайн-кабінети;
уможливлено здійснення боржниками
оплати боргів через термінали та в
онлайн-режимі;
відкрито чотири офіси «Центру виконання
рішень» у Дніпропетровській, Луганській,
Сумській та Одеській областях.

За словами заступника Міністра з питань
виконавчої служби Світлани Глущенко, 2019
рік стане не менш насиченим, зокрема передбачається розробити нові інструменти та
систему мотивації для добровільного виконання рішень, удосконалити законодавство,
що стосується порядку допуску до професії
виконавця, запровадити систему підготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів ДВС.

Стягнення заборгованості із сплати
аліментів. Завдяки законам #ЧужихДітейНеБуває сума стягнутих аліментів збільшилась
вдвічі у порівнянні з попереднім роком, а це
означає, що 555 тисяч дітей отримали 4,6
млрд грн аліментів, які заборгували їхні
батьки.

Стягнення заборгованості з виплати заробітної плати. У 2018 році з недобросовісних роботодавців було стягнуто 460
млн грн на користь 38 тисяч працівників.

Виконання судових рішень. У 2018
році фактично виконано 40,3% від завершених виконавчих проваджень, а це на 16,5%
більше, ніж у 2017 році.
#ДВСДіє | #Сказано_Зроблено

4,6

МЛРД ГРН

аліментів
стягнено на користь

555

ТИСЯЧ
маленьких українців

ЦИФРА 2018 РОКУ

ЮСТИЦІЯ
ЗАХИЩАЙ СВОЇ ПРАВА
РАЗОМ ІЗ МІН’ЮСТОМ
МІНІСТР КОНСУЛЬТУЄ:
ЯК УКЛАСТИ
ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР?
#МінЮст #БПД #ПРАВОВА_ДОПОМОГА

Як укласти шлюбний договір?
Шлюбний договір укладається у письмовій
формі і підлягає нотаріальному засвідченню.
При цьому договір може бути укладено як
особами, які подали заяву про реєстрацію
шлюбу, так і вже одруженою парою.

Чи можна змінити умови договору?
Так, але одностороння зміна умов шлюбного
договору не допускається. Внести зміни до
шлюбного договору можна у два способи:

1

якщо обидва з подружжя бажають змінити
умови шлюбного договору, вони звертаються
до нотаріуса з відповідною заявою;

2

на вимогу одного з подружжя договір може
бути змінений за рішенням суду через
обставини, що мають істотне значення.

Що може бути внесено у договір?
Шлюбним договором регулюються майнові
відносини між подружжям та визначаються
їхні майнові права й обов'язки. Дружина та
чоловік мають право внести в договір
будь-які умови, які не суперечать чинному
законодавству.

Скільки діє шлюбний договір?
У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк дії та за бажанням сторін
можуть передбачатися строки тривалості
окремих прав та обов'язків. Крім того,
сторони можуть зазначити чинність окремих умов договору навіть після припинення
шлюбу.

ВІДКРИТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

За яких умов шлюбний договір
може бути розірваний або визнаний
недійсним?
Шлюбний договір припиняє свою дію у разі
відмови подружжя від договору шляхом
подання заяви до нотаріуса або розірвання
шлюбного договору на вимогу одного з них
за рішенням суду.
Крім того, шлюбний договір може бути визнаним повністю або частково недійсним.

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.

ПІДСУМКИ РОБОТИ
МІН’ЮСТУ 2018 У СФЕРІ
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Протягом 2018 року Мін’юст запровадив
низку ініціатив у сфері державної
реєстрації, якими наблизив надання
своїх послуг до європейського рівня,
зокрема:
відкрито 25 сучасних центрів з надання
послуг у сфері державної реєстрації
актів цивільного стану (ДРАЦС) «Оpen
space»,
де
необхідні
документи
громадяни отримують за 10-30 хвилин;
запущено автоматичний обмін даними
між реєстрами Мін’юсту та реєстром
державного земельного кадастру, який
вирішив проблему подвійної реєстрації
договорів оренди земельних ділянок.

Плани на поточний рік є не менш амбітними. У 2019 році планується:
запуск
автоматизованого
обміну
з
Єдиним державним реєстром судових
рішень, щоб запобігти перереєстрації
прав власності на підставі підроблених
чи неіснуючих рішень суду;
запуск роботи оновленого Єдиного
державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. У реєстрі в обов’язковому порядку будуть вказуватись кінцеві
бенефіціари юридичних осіб;
проведення автоматизованих обов’язкових
тестувань для державних реєстраторів,
які відключені від реєстрів, і тих, хто
планує здійснювати реєстраційну діяльність вперше.

У ДЕНЬ ВСІХ ЗАКОХАНИХ В УКРАЇНІ ОДРУЖИЛИСЯ
#МінЮст
МАЙЖЕ 2,5 ТИСЯЧІ ПАР
Міністерство юстиції другий рік поспіль
в День святого Валентина реалізовує
проект «Кохання поза часом». Саме
цього дня 94 відділи ДРАЦСу по всій
країні працювали до опівночі.
У День святого Валентина 2439 пар
зареєстрували шлюб, з них 359 пар скористалися послугою «Шлюб за добу».
Рекордсменом за кількістю зареєстрованих шлюбів цього року стала Дніпропетровська область. Перший шлюб 14

лютого було зареєстровано о 8:00 в
Луганській області, а останній – о 23:00 в
Кіровоградській області.
Окрім реєстрації шлюбів, у День закоханих чимало українців вирішили поновити
свої обітниці і скористатись послугою
«Ювілейне весілля», в межах якого всі,
хто одружився рік, 10 чи 50 років тому,
можуть звернутись до будь-якого відділу
ДРАЦС і провести повторну урочисту
церемонію.

ЮСТИЦІЯ
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НАПЕРЕДОДНІ ЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 31 БЕРЕЗНЯ
2019 РОКУ, В РАМКАХ СПІЛЬНОЇ З ЦВК ІНІЦІАТИВИ «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!» ІНФОРМУЄМО:
1

Як перевірити себе у списку виборців?
Це можна зробити у два способи:
в особистому кабінеті виборця на веб-сайті
Державного реєстру виборців: drv.gov.ua;
на виборчій дільниці з 23 березня 2019 року.

2 Як змінити місце голосування?
1. До 25 березня 2019 року включно
необхідно звернутися до органу ведення
Державного реєстру виборців за місцем
перебування на день виборів або за місцезнаходженням виборчої дільниці, де
буде зручно голосувати, або за місцем
реєстрації проживання. Адреси та графік
роботи органів ведення Державного
реєстру виборців: http://bit.do/contactRV

3

Які документи потрібні для
тимчасової зміни місця голосування?

паспорт громадянина України у
вигляді паспортної книжечки або
картки або тимчасове посвідчення громадянина України;
посвідчення військовослужбовця/
військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби);
документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування:
довідка з місця навчання;

4

Як дізнатись про зміну місця
голосування?

1. Заява про зміну місця голосування
розглядається органом ведення Державного реєстру виборців невідкладно, але
не пізніше ніж за 5 днів до дня голосування. Після задоволення заяви виборцю
видається посвідчення про тимчасову
зміну місця голосування.
2. Перевірити себе у списку виборців на
виборчій дільниці, яку визначено місцем
голосування у посвідченні або онлайн
в особистому кабінеті на веб-сайті
drv.gov.ua.

посвідчення про відрядження;
проїзні документи;

2. Подати заяву про тимчасову зміну
місця голосування.

договір оренди житла тощо.

#ЯМП! | #ЯМАЮПРАВОГОЛОСУ!

ВАЖЛИВО: ВИБОРЦІ, АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ ЯКИХ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ У ДОНЕЦЬКІЙ
ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ТА ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, МОЖУТЬ НЕ
ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ!

5

Хто може голосувати за місцем
перебування?

Виборець, який не здатний самостійно
пересуватися, має право голосувати за
місцем перебування. Про це у списку
виборців повинна бути відмітка навпроти
прізвища виборця «НСП» (не здатний
самостійно пересуватися). У день голосування до виборця прибувають члени
дільничної виборчої комісії з виборчими
бюлетенями, опечатаною або опломбованою виборчою скринькою та витягом
зі списку виборців.

6 Що потрібно зробити у день виборів?
1. Взяти один із документів:
паспорт
громадянина
України

або військовий
квиток

(для військово(у вигляді паспортної службовців
книжечки або картки) строкової служби)

або тимчасове
посвідчення
громадянина
України

3. Заповнити виборчий бюлетень особисто в кабіні (кімнаті) для таємного
голосування.
4. Опустити виборчий бюлетень у
виборчу скриньку у спосіб, який забезпечує таємницю голосування.

7

Що вважається порушенням
під час проведення голосування?

видача виборчого бюлетеня для голосування особі без документа, який
підтверджує громадянство України
демонстрація заповненого виборчого бюлетеня стороннім особам;
винесення виборчого бюлетеня за
межі виборчої дільниці;
фото-, відеозйомка заповнених виборчих бюлетенів;
голосування більш ніж один раз;

2. Отримати виборчий бюлетень та
поставити свій підпис за його отримання
у списку виборців

у визначеному місці на
контрольному талоні
виборчого бюлетеня

отримання виборчого бюлетеня від
іншої особи, крім уповноваженого
члена комісії, який видає виборчий
бюлетень.

Знаю!
Дію!
Захищаю!

8

Яка передбачена відповідальність
за порушення на виборах?

Відповідальність за скоєння злочину
проти виборчих прав громадян встановлюється Кримінальним кодексом України.
Залежно від ступеня тяжкості злочину
передбачається: штраф від 1700 до 5100
грн, виправні роботи строком до 2 років
або обмеження волі до 3 років. Пошкодження виборчих скриньок карається
позбавленням волі від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю від 1 до
3 років.
Якщо бачиш порушення – звертайся до:
голови відповідної
виборчої комісії

офіційних
спостерігачів

поліції

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
Інформація про вибори Президента України:
www.cvk.gov.ua/vp_2019/
Державний реєстр виборців: www.drv.gov.ua

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
ПОРУШЕННЯ ТАЄМНИЦІ
ГОЛОСУВАННЯ
ПРИНЦИП
ТАЄМНОГО
ГОЛОСУВАННЯ
НАЛЕЖИТЬ
ДО
ЗАГАЛЬНОВИЗНАНИХ
ПРИНЦИПІВ ВИБОРЧОГО ПРАВА.

1

Що означає таємне голосування?

Таємне голосування – це вид голосування, який забороняє вимагати від громадянина надати інформацію про його
волевиявлення на виборах.

2 Що має зробити виборець?
Виборець особисто заповнює виборчий
бюлетень у кабіні для таємного голосування й особисто опускає виборчий
бюлетень у виборчу скриньку. Фотографування,
відеофіксація
результатів
волевиявлення виборця, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення забороняються.

3

Що мається на увазі під порушен-

ням таємниці голосування?

вимога повідомити про те, за якого конкретно кандидата виборець віддав свій
голос;
незабезпечення достатньої кількості кабін
або кімнат для таємного голосування;
- перебування у таких приміщеннях сторонніх осіб;
- видача виборцям помічених виборчих
бюлетенів для голосування;

МОБІЛЬНИМ ФОРМАТОМ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
СКОРИСТАЛИСЯ МАЙЖЕ
45 ТИС УКРАЇНЦІВ
Починаючи з 2016 року, по всій території
України працюють мобільні консультативні пункти, які забезпечують потреби в
безоплатній правовій допомозі громадянам, що проживають/перебувають у
територіально віддалених населених
пунктах, закладах соціального обслуговування населення, у закладах охорони
здоров’я, у тому числі у військових

Потрібна
консультація?
legalaid.gov.ua

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

Хто є злочинцем у даному випадку?

Ним може бути лише член виборчої
комісії або інша службова особа, які
порушують таємницю голосування, використовуючи владу чи службове становище.
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Яка відповідальність?

Порушення таємниці голосування є злочином, передбаченим ст. 159 Кримінального кодексу України, і карається:
У разі порушення таємниці голосування
громадянином, який взяв участь у виборах:

ЦЕ МОЖЕ БУТИ:
прохання або вимога до виборців показувати заповнені виборчі бюлетені перед опусканням їх до виборчих скриньок;

#БПД #ПравоваДопомога
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ВІДКРИТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (від 1 700 грн до
5 100 грн);
виправними роботами на строк до 2 років;
обмеженням волі на строк до 3 років.

Якщо злочин вчинено членом виборчої
комісії чи іншою службовою особою з
використанням свого службового становища, карається:
штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (від 5 100 грн до
8 500 грн)
обмеженням волі на строк до 3 років;

встановлення спеціальних пристроїв (апаратури), які дають змогу контролювати
заповнення виборчих бюлетенів, тощо.

позбавленням волі на строк до 3 років,
з позбавленням права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк
від 1 до 3 років

госпіталях,
реабілітаційних центрах для
2.
людей з інвалідністю, закладах освіти
тощо.
У 2018 році фахівці системи безоплатної
правової допомоги під час виїздів
мобільних консультаційних пунктів проконсультували майже 45 тис українців.
Усього торік було здійснено понад 13,4
тисячі виїздів мобільних консультаційних пунктів, понад 1,5 тисячі – за місцем
проживання або перебування маломобільних осіб.

ники
4. місцевих центрів БВПД торік провели понад 1 тис виїзних прийомів громадян.
Починаючи з 2016 року, понад 116,2 тис
осіб отримали правові консультації та
роз’яснення у зручному для себе місці.
З детальною інформацією про місця та
графіки
роботи мобільних консультацій5.
них пунктів доступу до БПД можна ознайомитись за номером Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0 (800) 213-103, цілодобово
та безкоштовно в межах України.

Найчастіше безоплатна правова допомога у «мобільному» форматі надавалася у
Дніпропетровській та Київській областях. У кожному з цих регіонів праців-
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ЄДИНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНТАКТ – ЦЕНТР СИСТЕМИ БПД

0 800 213 103
цілодобово та безкоштовно у межах України
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