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ДРУЗІ!
ПРИЙМІТЬ НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ
ЗІ СВІТЛИМ СВЯТОМ
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО!

“

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ДВС
У І КВАРТАЛІ 2019 РОКУ
Державні виконавці Мін’юсту протягом І
кварталу 2019 року фактично виконали
238,1 тис. виконавчих документів, що
складає 53,5% від кількості завершених
виконавчих документів. Таким чином,
показник фактичного виконання збільшився на 10,1% у порівнянні з аналогічним
періодом 2018 року.

Великдень – це свято добра
й віри в майбутнє. Саме віра
і надія мають стати опорою в
серці кожного християнина.
Нехай доля буде прихильною до всіх, хто проживає
на
нашій
Богом
даній
українській землі.

Відкриття офісів «Центр виконання
рішень». Будь-яка сторона виконавчого
провадження може звернутися та отримати
кваліфіковану допомогу без бюрократії та
черг. Понад 3,5 тисяч громадян вже скористалися послугами центрів, які працюють у
Дніпрі, Сєвєродонецьку, Сумах, Одесі та
Києві.

Христос Воскрес!

Щиро, Міністр юстиції

ПАВЛО ПЕТРЕНКО

Стягнення заборгованості із заробітної
платні та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами. Протягом І кварталу
органами ДВС стягнуто з недобросовісних
роботодавців 159 млн грн, що на 62,2 млн грн
більше в порівнянні з аналогічним періодом
2018 року.

#МінЮст | #ДВС_Діє

Стягнення заборгованості за аліментами. Завдяки дії законів #ЧужихДітейНеБуває
на користь дітей стягнуто 1,2 млрд грн. Це на
327,9 млн грн більше, ніж за аналогічний
період 2018 року.

«Ми поставили за мету у 2019 році покращити взаємодію органів державної виконавчої
служби з Державною фіскальною службою
України та Національною поліцією України
щодо вдосконалення доступу виконавців до
реєстрів та баз даних, автоматизації процесу документообігу, перевірки майнового
стану боржника, арешту майна та коштів
боржника», – повідомила Світлана Глущенко.

На користь бюджету стягнуто 533,8 млн
грн, що на 282,5 млн грн більше, ніж у 2018
році.

ЗАБОРГОВАНОСТІ
ЗА АЛІМЕНТАМИ

Нехай у наших серцях панує любов,
спокій, мир і злагода.

Сприяння зайнятості боржників зі
сплати аліментів. Завдяки співпраці з Державною службою України з питань праці
впроваджено новий інструмент для погашення заборгованості зі сплати аліментів серед
безробітних боржників. За перший квартал
2019 року працевлаштовано 453 особи.

СУТТЄВИМИ ПОКАЗНИКАМИ
РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ЗА
ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ Є:

1,5 МЛРД
ГРН

Помолімося в цей день за наших близьких, попросимо у Господа очищення душ
від злих помислів, неправди, ворожнечі й
несправедливості.

стягнено державними виконавцями Мін’юсту
з 01 січня 2019 року

ЦИФРА МІСЯЦЯ

ЮСТИЦІЯ
ЗАХИЩАЙ СВОЇ ПРАВА
РАЗОМ ІЗ МІН’ЮСТОМ
МІНІСТР КОНСУЛЬТУЄ:
ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ НОВОНАРОДЖЕНУ
ДИТИНУ?

Де здійснюється реєстрація місця
проживання?
В органах місцевого самоврядування або
у «Центрі надання адміністративних послуг».
Через органи ДРАЦС під час проведення
державної реєстрації народження дитини.

Протягом якого часу здійснюється
державна реєстрація новонародженої дитини?
Батьки зобов'язані зареєструвати народження
дитини в органі ДРАЦС не пізніше одного місяця
від дня її народження, а місце проживання
дитини – протягом трьох місяців з дня
державної реєстрації народження малюка.

ВІДКРИТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Які документи потрібні?
письмова заява
встановленої
форми;

свідоцтво про
народження дитини
(оригінал і копія);

паспорт того з
батьків, за яким
визначено місце
реєстрації дитини
(оригінал і копія);

квитанція про сплату
адміністративного
збору

Де працює послуга з прийому документів для реєстрації у пологових?
Інформація про заклади охорони здоров’я, в яких можна отримати свідоцтво про
народження дитини, розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції:
https://minjust.gov.ua.

Реєстрація місця проживання новонародженої
дитини може здійснюватися на підставі
надісланих органами соцзахисту даних, що
зазначив законний представник, з яким
постійно проживає дитина, у заяві про
призначення допомоги при народженні дитини.

Які документи потрібні для
реєстрації народження?
Із заявою про державну реєстрацію
народження дитини (усною або письмовою) подається:
паспорт заявника,
якщо заявниками
є не батьки;

паспорти батьків
або одного з них;

документ, який
підтверджує факт
народження або
рішення суду про
встановлення
факту народження;

документ, що
підтверджує
походження дитини
від батька (свідоцтво
про шлюб або
спільна заява матері
та батька дитини чи
заява матері).

#МінЮст | #Правова_Допомога

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.

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
Міністерство юстиції є координатором усіх напрямів роботи, пов’язаної з реформуванням сфери правосуддя для дітей в Україні. В межах Національної стратегії
реформування правосуддя для дітей на період до 2023 року розроблено законопроект «Про правосуддя, дружнє до дитини» та запущено проект «Від мрії до дії»,
мета якого – профілактика правопорушень серед неповнолітніх.
Додатково Мін’юст спільно з Генпрокуратурою запустили пілотний проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину» на базі
системи надання БПД у Донецькій, Одеській, Львівській, Луганській, Миколаївській
та Харківській областях.

“

Обов’язковими умовами участі у Програмі є визнання неповнолітніми своєї
вини, щире вибачення перед потерпілими, відшкодування завданої шкоди та
інші умови, зокрема:
наявність
потерпілої сторони
(фізичної або
юридичної особи);

неповнолітній вперше
вчинив злочин
невеликої або
середньої тяжкості;

визнання
неповнолітнім
факту вчинення
злочину;

і неповнолітній,
і потерпілий дали
згоду на участь у
програмі.

«Ключові умови застосування Програми – додаткові заходи, які допоможуть неповнолітньому будувати
соціальні зв’язки, знайти нове захоплення та змінити свою поведінку»,
– зазначила перший заступник
Міністра юстиції Олена Сукманова.

За результатами Програми відновлення,
якщо неповнолітній відшкодує шкоду і
примириться з потерпілим, кримінальне
провадження закривається. При цьому
неповнолітній пройде програми ресоціалізації та повернеться у суспільство.
#МінЮст #СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО

Увага! Триває передплата на електронний аналог офіційного видання Міністерства юстиції України – бюлетеня «Офіційний вісник
України» з пошуковим додатком «Всеукраїнська електронна система правової інформації» (ВЕСПІ). Тут зібрані повні тексти нормативно-правових актів, що було опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» та які набрали чинності.

ЮСТИЦІЯ
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
#ЯМП #ЯМАЮПРАВО!

ВІДКРИТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Порушення прав споживачів – одна з найбільш поширених проблем правового
характеру. В Україні діє Закон «Про захист прав споживачів», проте не кожен знає,
як і коли його застосувати.

В МЕЖАХ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ «Я МАЮ ПРАВО!» ТА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ ОБІЗНАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
МІН’ЮСТ ІНФОРМУЄ:

Як захиститися від
недобросовісних продавців
при купівлі в Інтернеті?
Перед покупкою обов'язково з'ясуйте:
найменування та
місцезнаходження
продавця

порядок
повернення/
обміну

основні
характеристики
продукції

порядок прийняття
претензій, умови
гарантії та поставки

Забезпечити свою покупку в Інтернеті можна за допомогою:
Відправлення
товару з післяплатою

Післяплата – спосіб розрахунку, коли гроші за товар
сплачуються у поштовому відділенні та за додаткову плату
надсилаються продавцеві. При післяплати можна оглянути
товар прямо у відділенні та відмовитися від купівлі, якщо він
не підійшов.
.

Повернення оплати
через банк

ціну

Якщо Ви оплатили покупку в Інтернеті, а продавець
не
відправив куплений товар - зверніться до свого банку із
заявою про повернення сплачених коштів. Банк пояснить,
чи можливе повернення коштів, скоординує подальші дії та
проведе розслідування. Якщо через банк повернути гроші
не вдалося - звертайтеся із позовом про відшкодування
коштів до суду.
..

Що робити, якщо
інтернет-магазин
відмовляється від обміну/
повернення товару?

Щоб повернути/обміняти придбаний в інтернет-магазині товар:
документ, що підтверджує
що товар зберігся у
1 Збережіть
3 Переконайтеся,
оплату/отримання товару.
первісному вигляді.
14 днів з дня купівлі
2 Протягом
зверніться до продавця з вимогою
повернути/обміняти товар.

як можна забрати товар –
4 Повідомте,
витрати за пересилку покладаються на
продавця або за домовленістю сторін.

Якщо продавець відмовляється прийняти/ обміняти товар:
Переконайтеся, що володієте
інформацією про суб’єкта
господарювання, який
здійснив продаж.

На товарі відсутнє
маркування українською
мовою, що робити?
Усі товари, що знаходяться в обігу на
території України, мають маркуватися
державною мовою.
Якщо на товарі відсутнє маркування
українською мовою – такий товар є
фальсифікованим або його було завезено
до України з порушенням митних правил.
Це означає, що він може не відповідати
вимогам законодавства про безпечність
та окремим показникам якості.

Куди звернутися за допомогою?

Зверніться із заявою про
порушення своїх прав
до територіальних органів
Держпродспоживслужби
України чи до суду за місцем
свого проживання.

У разі виявлення в продажі товарів, на яких відсутнє маркування
українською мовою:
від покупки, щоб
1 Утримайтесь
запобігти можливим негативним
наслідкам в результаті його
споживання.

на цілодобову гарячу лінію
2 Зверніться
Держпродспоживслужби за телефоном
044 364 77 80 та повідомте про
виявлений Вами товар, а також адресу
магазину, який його реалізує.

За Вашою заявою буде проведено перевірку, та у разі виявлення
порушень - накладено штраф на магазин та вилучено товар.

Цілодобова гаряча лінія Держпродспоживслужби: 044

364 77 80
Контакти територіальних органів Держпродспоживслужби: www.consur.gov.ua

Знаю!
Дію!
Захищаю!

МАЄШ ПИТАННЯ?

PRAVO.MINJUST.GOV.UA

0 - 800 - 21 3 - 103
Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової
допомоги: цілодобово та безкоштовно у межах України

ЮСТИЦІЯ
5 ПИТАНЬ ПРО ВТРАТУ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА
УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН ПІД ЧАС
ПЕРЕБУВАННЯ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу,
підтверджує громадянство України, особи, на яку він оформлений, і дає право цій особі на
виїзд з України і в’їзд в Україну.

1

Як діяти у разі втрати паспорта під
час перебування за межами України?
Звернутися до найближчого відділення поліції
та написати заяву про втрату паспорта.

3 Які документи потрібно подати щоб
отримати посвідчення?
Для оформлення посвідчення необхідно
подати наступні документи:
заяву-анкету
(формується
представником
посольства чи консульської установи);

Звернутися до посольства (консульства) України
- з переліком можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Міністерства закордонних справ
України:

документ виданий компетентним органом
іноземної держави, що підтверджує факт звернення особи щодо втрати або викрадення
паспорта;

https://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/abroad/embassies.

Яким чином посольство (консульство) можуть допомоги громадянину
України?

#БПД | #Правова_Допомога

4

Який термін виготовлення посвідчення?
Оформлення та видача посвідчення здійснюються протягом одного робочого дня, але не
більше п’яти робочих днів з дня подання всіх
документів і отримання консульською посадовою особою дипломатичної установи
необхідних відомостей та сплати консульського збору.

5

Що робити, якщо втрачені документи знайдуться?
У випадку виявлення втрачених документів,
стосовно яких зафіксовано звернення до
поліції, необхідно терміново, протягом доби
здати знайдений документ для знищення
співробітниками найближчого посольства чи
консульської установи.

документ, що посвідчує особу, підтверджує
громадянство України та/або дає право на
виїзд з України і в’їзд в Україну (у разі наявності);

2

У разі втрати або викрадення під час перебування за межами України паспорта громадянина України, посольство або консульська
установа оформлюють та видають йому посвідчення особи для повернення до України.

ВІДКРИТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

одну кольорову фотокартку розміром 10 х 15 см;
квитанцію про сплату консульського збору або
оригінал документа про звільнення від його
сплати.

У разі подання документів представником,
необхідно додати документ, що посвідчує
особу представника та документ, що
підтверджує повноваження особи як законного представника.

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС СПРОСТИТЬ ДОСТУП ДО
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Підписаний ЕЦП електронний документ має
таку ж юридичну силу, як і звичний паперовий документ, який підписується власноруч.
Існують три варіанти отримання ЕЦП:

Використання електронного цифрового підпису (ЕЦП) значно спрощує доступ до документів, які підтверджують право людини на безоплатну вторинну правову допомогу.

Перший – звернутися до одного з кваліфіко-

«Разом зі зверненням про надання БВПД особа має подати документи щодо її належності до
однієї з вразливих категорій осіб, які мають право на таку допомогу. Зокрема, це довідки з
органів фіскальної служби, Пенсійного фонду. Електронний цифровий підпис дає змогу, не
виходячи з дому чи офісу, отримати ці документи», – пояснив директор Координаційного
центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк.

Другий – якщо особа є клієнтом Приватбан-

ваних надавачів електронних довірчих
послуг. Їхній список є за посиланням:
https://www.czo.gov.ua/ca-registry.
ку, то для отримання ЕЦП можна скористатися сервісом Приват24.

Третій – пенсіонери можуть отримати ЕЦП
разом з електронним пенсійним посвідченням. Для цього потрібно звернутися до найближчого територіального органу Пенсійного фонду України. Строк виготовлення – 30
робочих днів, ЕЦП видається в обраному
відділенні банку.
Увага! Наявне паперове посвідчення можна замінити
електронним. Втім, перехід на новий тип документу не
є обов’язковим, раніше видані пенсійні посвідчення
продовжують бути чинними.

#БПД #ПРАВОВА_ДОПОМОГА
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