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5,7 МЛРД ГРН СТЯГНЕНО
БОРГІВ З АЛІМЕНТІВ З
МОМЕНТУ ЗАПУСКУ
ІНІЦІАТИВИ
#ЧУЖИХДІТЕЙНЕБУВАЄ

“

вражаючий результат. Лише за минулий
рік працівникам Державної виконавчої
служби вдалося стягнути понад 4,6
млрд грн аліментів на користь 555 тисяч
дітей.
Міністерство юстиції та Уряд Володимира Гройсмана продовжують активну
роботу в межах ініціативи «Відповідаль-

не батьківство». Наразі окрім стягнення
аліментів
активно
впроваджується
проект з видачі перших документів
малюків у пологових, який нині переріс у
комплексну
законодавчу
ініціативу
«Є-Малятко». Завдяки їй батьки зможуть
отримати одразу 9 послуг, подавши
лише одну заявку.

«З початку 2019 року наші
виконавці стягнули з боржників
додатково понад 1, 1 млрд грн
аліментів. Таким чином ми досягли
показника 5,7 млрд грн, які було
повернено дітям», – зазначив
Міністр юстиції Павло Петренко.

Стягнення заборгованості зі сплати
аліментів – один з ключових напрямів
роботи Міністерства юстиції. Завдяки
запровадженню
дієвих
санкцій
до
неплатників аліментів у межах ініціативи
#ЧужихДітейНеБуває державні виконавці Міністерства юстиції стягнули на
користь українських дітей 5,7 млрд грн.
Законодавчі ініціативи #ЧужихДітейНеБуває, які були реалізовані у 2018
році, суттєво посилили відповідальність
неплатників аліментів і продемонстрували

#МінЮст | #ЧужихДітейНеБуває | #ВідповідальнеБатьківство

У КИЄВІ ВІДКРИТО «ЦЕНТР ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ»
У Києві відкрито «Центр виконання рішень» у межах нового проекту Мін'юсту, який також
поширюється на Дніпропетровську, Луганську, Сумську та Одеську області.
В центрах 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.
Загалом до вже функціонуючих «Центрів
виконання рішень» звернулося понад 2,5
тисячі громадян, яким було надано більше
ніж 3000 послуг. Будь-яка сторона виконавчого провадження може в зручних та комфортних умовах, без бюрократії та зайвої
трати часу отримати кваліфіковану допомогу
– скласти документи, ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження, дізнатися
про свої права.
ЗАВІТАТИ ДО ЦЕНТРІВ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
МОЖНА ЗА АДРЕСАМИ:
м.
м.
м.
м.
м.

Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 2;
Київ, вул. Костянтина Заслонова, 16;
Одеса, вул. Разумовська, 37;
Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 10;
Суми, вул. Петропавлівська, 75.

#МінЮст | #ДВС_Діє
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МЛН ГРИВЕНЬ БОРГІВ
з виплати заробітної плати

стягнено Мін’юстом на користь працівників
з початку 2019 року

ЦИФРА МІСЯЦЯ

ЮСТИЦІЯ
ЗАХИЩАЙ СВОЇ ПРАВА
РАЗОМ ІЗ МІН’ЮСТОМ
Що таке податкова соціальна
пільга (ПСП)?
Відповідно до ст. 169 Податкового кодексу
України, це право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді
заробітної плати.

МІНІСТР КОНСУЛЬТУЄ: ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАТКОВУ СОЦІАЛЬНУ ПІЛЬГУ?

Чи можна втратити право на
отримання ПСП?
Так, якщо працівник подав заяви про застосування пільги до кількох роботодавців – він
втрачає право на отримання пільги за всіма
місцями отримання доходу.
#МінЮст | #ПРАВОВА_ДОПОМОГА

ВІДКРИТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Хто має право отримати ПСП?
Працівники, які отримують зарплату до 2690
грн, мають право на зменшення оподаткованого
доходу на 960,50 грн. Право на збільшену
податкову соціальну пільгу мають:
батьки, які утримують двох і більше дітей
віком до 18 років (розмір пільги складає
960,50 грн на кожну дитину);
мати-одиначка
(батько-одинак),
вдова
(вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають
дитину (дітей) до 18 років;
особи, які утримують дитину-інваліда
(дітей-інвалідів) віком до 18 років (для двох
останніх категорій розмір пільги складає
1440,75 грн на кожну дитину).

До кого ПСП не застосовується?
Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:
доходів
платника
заробітної плати;

податку,

відмінних

заробітної
плати,
яку
працівник
одночасно з іншими доходами;

від

отримує

доходу самозайнятої особи від провадження
підприємницької діяльності або іншої незалежної
професійної діяльності.

Чи можна відновити право на ПСП?

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.

МІН’ЮСТ ЗАПРОВАДИВ ТЕСТУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ
БУЛИ ВІДКЛЮЧЕНІ ВІД РЕЄСТРІВ У ЗВ’ЯЗКУ З
ПРАВОПОРУШЕННЯМИ
#МінЮст
Міністерство юстиції, як державний орган,
який займається формуванням політики у
сфері державної реєстрації та нотаріату, має
на меті забезпечити якість надання нотаріальних та реєстраційних послуг. Щоб зменшити
кількість незаконних маніпуляцій з державними реєстрами, Мін’юст запровадив тестування
для підтвердження професійної компетентності тих осіб, які були відключені від реєстрів
за вчинені правопорушення, або тих, хто

ЗАВДЯКИ СПІВПРАЦІ З ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ
ЗАЙНЯТОСТІ ВДАЛОСЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАТИ 450
#МінЮст | #ДВС_Діє
БОРЖНИКІВ З АЛІМЕНТІВ

“

«Працевлаштування боржників зі сплати аліментів не є прямим обов’язком державної виконавчої служби, але завдяки цим меморандумам ми отримаємо нові
інструменти для погашення заборгованості. З початку 2018 року близько 1400
боржників звернулись до центрів зайнятості, з них 450 осіб вже працевлаштовано», –
наголосила Світлана Глущенко.

УВАГА! Триває передплата на електронне видання “Офіційний вісник
юстиції, де зібрані найновіші нормативно-правовові акти. Детальна
інформація - на сайті Державного підприємства “Центр оцінки та інформації”
http://dpcoi.com.ua або за телефонами: (044) 517 68 48, (044) 517 70 20

Платник податку може відновити право на
застосування ПСП після сплати суми недоплати
податку роботодавцю та штрафу у розмірі 100%
від суми цієї недоплати. Право на застосування
ПСП відновлюється з податкового місяця, що
настає за місяцем, в якому сума недоплати та
штраф повністю погашаються.
вперше виявив бажання здійснювати державну реєстрацію.
За словами заступника Міністра з питань
державної реєстрації Ірини Садовської, нині
відключений 48 нотаріус з 5,5 тисяч. Ці особи
мають скласти тестування для підвищення
кваліфікації роботи з державними реєстрами.
Ірина Садовська нагадала, що тестування є не
«додатковим іспитом», а виключно визначає
рівнозначні умови для підключення до
державних
реєстрів
реєстраторів
та
нотаріусів у разі застосування до них
правомірної санкції - обмеження доступу до
реєстрів у випадку порушення Закону.

Міністерство юстиції України, Державна служба
зайнятості та Державна служба України з
питань праці підписали меморандуми про
співпрацю. Мета меморандумів – сприяння
зайнятості боржників, зокрема з виплати
аліментів, та посилення контролю за офіційним
оформленням трудових відносин, насамперед
особами, які мають майнові зобов’язання за
рішенням суду, у тому числі заборгованість зі
сплати аліментів.
Відтепер
боржники
мають
можливість
добровільно влаштуватися на роботу, а в разі
небажання працювати та отримувати дохід
Мін’юст направляє їх на роботу через інструмент суспільно корисних робіт.

ЮСТИЦІЯ

ВІДКРИТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

За даними ООН, з початку тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя у 2014 році, в Криму зафіксовані серйозні порушення прав людини, зокрема свавільні арешти й
затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження, катування тощо.
В межах правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» Мін’юст інформує
громадян України, які тимчасово проживають (перебувають) на тимчасово
окупованій території Криму, як захистити себе, якщо окупаційна влада
порушує їхні права.

ЩО НЕОБХІДНО ВКАЗАТИ У
ЗАЯВІ ПРО ПОРУШЕННЯ?
1

Інформацію про заявника:

прізвище, ім’я, по батькові заявника;
адресу реєстрації та фактичного проживання;
найменування, місцезнаходження, код
ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
номер мобільного телефону;
поштову та/або електронну адресу;
контакти родичів або інших осіб (за необхідності).

2

Обставини правопорушення:

час

3

спосіб вчинення
правопорушення

місце

Інформацію про особу, яка порушила

(причетна до порушення) права:
ПІБ (найменування);
місце роботи, посаду;
ймовірні мету та мотив протиправних дій тощо.

4

Інформацію про завдану шкоду:

майнову

5

психологічну

фізичну

Інформацію про свідків та інших

потерпілих:
персональні дані,
інформацію про місце проживання,
контакти таких осіб.
Крім того, до заяви додайте:

документи, що підтверджують факт право
порушення і завдану ним шкоду;
фото- та відеоматеріали на підтвердження
майнової шкоди;
документи, що підтверджують право власності на майно (при порушенні окупаційною
владою майнових прав).

ЯКЩО ЗАЯВУ ПОДАЄ
ПРЕДСТАВНИК:
1

ВАЖЛИВО! У заяві необхідно вказати максимально повні наявні відомості.

Зазначте його дані:

прізвище, ім’я, по батькові;
адресу реєстрації та фактичного проживання;
найменування, місцезнаходження,
код ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
номер мобільного телефону;
поштову та/або електронну адресу.

2

До заяви додайте довіреність чи інший

документ, що підтверджує повноваження
#ЯМАЮПРАВО! | #ЯМП

представника.

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 ТЕ, ЯК
ОТРИМАТИ «ПАКУНОК
МАЛЮКА»
З 1 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ КОЖНА СІМ’Я, НЕЗАЛЕЖНО ВІД СТАТКУ, ПРИ НАРОДЖЕННІ
ДИТИНИ ОТРИМУЄ НАБІР НЕОБХІДНИХ
РЕЧЕЙ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТОК.

1

Що таке «пакунок малюка»?

«Пакунок малюка» — це одноразова натуральна допомога у вигляді набору необхідних речей для новонародженої дитини.
Отримання цієї допомоги не тягне за собою
зміни розміру допомоги при народженні.

2

Що входить до набору?

Набір містить: підгузки, вологі серветки,
пелюшки,
бодіки,
шапочки,
штани-повзунки, чоловічки, шкарпетки,
термометри, ножиці, ковдру, матрац,
розвиваючі
іграшки,
рушник,
мило-шампунь, крем та багато іншого.
Деталізований перелік дитячих товарів
визначено
наказом
Міністерства
соціальної політики України від 17 липня
2018 року № 1025 «Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги
«пакунок малюка» при народженні
дитини».

3

ВІДКРИТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Хто має право отримати таку допо-

могу?
«Пакунок малюка» мають право отримати
як громадяни України, так й іноземці та
особи без громадянства, які на законних
підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину.
Безпосередніми отримувачами допомоги
є мати, батько, родичі або патронатний
вихователь новонародженої дитини.

4

Хто такий патронатний вихователь?

Патронатний вихователь – це особа, яка
надає послуги з догляду, виховання та
реабілітації дитини у своїй сім’ї. Патронатний вихователь отримує «пакунок
малюка» у разі, коли батьки відмовились
від новонародженої дитини в пологовому
будинку або якщо у матері новонародженої дитини виникли ускладнення при
пологах чи хвороба, що унеможливлює
здійснення нею догляду за дитиною.

5

Коли надається допомога?

Видача допомоги «пакунок малюка» здійснюється у пологовому будинку під час
народження/виписки
новонародженої
дитини або структурним підрозділом з
питань соціального захисту населення за
місцем проживання/перебування новонародженої дитини не пізніше ніж через
30 календарних днів з дня її народження.
#БПД | #ПравоваДопомога

5 МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ
ДОПОМОГИ
СПЕЦІАЛІЗУВАТИМУТЬСЯ
НА ВИРІШЕННІ
СІМЕЙНИХ ПИТАНЬ
П’ять місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
містах Вінниця, Дніпро, Київ, Львів та
Суми матимуть спеціалізацію у сфері

Потрібна
консультація?

сімейних та родинних відносин. Новації
впроваджуються у межах проекту
«Комплексна допомога в сімейних та
родинних відносинах». Мета проекту –
сприяння вразливим категоріям населення в комплексному отриманні правової та інших видів допомоги.
«Кожен 6-й клієнт системи БПД звертається за допомогою у сімейних справах. Цим людям потрібна допомога, не
лише правова, а й соціальна, медична,
психологічна», – зазначив директор
Координаційного центру з надання
правової допомоги Олексій Бонюк.

Дізнатися контакти центрів у вашому
місті можна на сайті Координаційного
центру надання правової допомоги
https://www.legalaid.gov.ua.
#БезоплатнаПравоваДопомога | #БПД
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Проект заохочуватиме осіб, які постраждали від домашнього насильства або
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насильства,
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