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«Наша мета – максимально спростити умови
ведення бізнесу в Україні. Підприємці, які
створюють робочі місця, сумлінно сплачують
податки, мають відчувати підтримку з боку
держави», – наголосив Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман.

Уряд Гройсмана та Міністерство юстиції
послідовно реалізовують ініціативи, які
дають
можливість
і
громадянам,
і
підприємцям отримувати якісні державні
послуги. В Україні запрацювала нова електронна послуга, що дозволяє зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю онлайн без необхідності відвідувати
центри надання адміністративних послуг
чи суб’єктів державної реєстрації.

Реєстрація компанії в Україні та внесення
змін до установчих документів тепер
можливі у декілька кліків, для цього
потрібно:
авторизуватися у персональному кабінеті
«Онлайн-будинку юстиції»;
сформувати заяву;
обрати необхідні опції модельного статуту;
накласти електронні підписи засновника
(чи заявників).

Міністр юстиції Павло Петренко переконаний, що якісні послуги для бізнесу – важлива складова формування сприятливого
бізнес-клімату в державі. Це – додаткові
інвестиції, робочі місця, наповнення бюджету за рахунок податків.

Нова онлайн-послуга, як для новостворених, так і для діючих ТОВ, забезпечує можливість дистанційно обрати модель управління, найменування, керівництво, види
діяльності, порядок виплати дивідендів,
збільшити розмір статутного капіталу та
скликати загальні збори, а також обрати
систему оподаткування.

Послуга доступна на порталі «Онлайнбудинку юстиції» www.online.minjust.gov.ua
та веб-порталі Кабінету міністрів України
в розділі «Електронні послуги»
https://www.kmu.gov.ua.

#УРЯДГРОЙСМАНА | #МінЮст

СТЯГНЕНО 10 МЛРД ГРН
БОРГІВ З АЛІМЕНТІВ
ЗАВДЯКИ ІНІЦІАТИВІ
#ЧУЖИХДІТЕЙНЕБУВАЄ
З початку року завдяки реалізації ініціативи Уряду та Міністерства юстиції
#ЧужихДітейНеБуває вдалося повернути
українським дітям 3,7 млрд грн боргів зі
сплати аліментів. Загальна ж сума стягнених на користь найменших українців
боргів уже перевищила 10 млрд грн.

Одним з найбільш дієвих засобів впливу
на боржників є заборона залишати
країну, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати. Багато
неплатників, дізнавшись про накладення на них заборон, відразу сплачували
кошти. Нині такі обмеження застосовані
до 127 тисяч осіб.

Міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що майже 60 тисяч неплатників
отримали штрафи від 20% до 50% від
суми боргу, а виконавці Мін’юсту склали
постанови про залучення до суспільно
корисних робіт понад 45 тисяч аліментників. Понад 16 тисяч боржників оголошено у розшук.

Розроблені та прийняті два пакети
законів #ЧужихДітейНеБуває посилили
відповідальність неплатників аліментів
та забезпечили державних виконавців
Міністерства юстиції дієвими засобами
впливу на боржників. Завдяки цим засобам понад мільйон українських малюків
отримали гроші, які їхні батьки подекуди
не платили роками.

#ЧужихДітейНеБуває

БІЛЬШЕ

300

МЛН ГРН ЗАБОРГОВАНОСТІ
з виплати заробітної плати

стягнуто органами ДВС з початку року

ЦИФРА 2019 РОКУ

ЮСТИЦІЯ
ЗАХИЩАЙ СВОЇ ПРАВА
РАЗОМ ІЗ МІН’ЮСТОМ
МІНІСТР КОНСУЛЬТУЄ:
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Який розмір нових тарифів на послуги з постачання теплової енергії та
гарячої води?
На опалювальний сезон 2019/20 року для населення міст обласного значення та м. Києва
встановлено такі граничні ціни/тарифи:
з постачання теплової енергії:
у разі оснащення приладами обліку – 1400 грн за 1 Гкал;
у разі відсутності приладів обліку – 35,21 грн за 1 м2;
з постачання гарячої води:
за наявності рушникосушильників – 83,66 грн за 1 м3;
у разі відсутності рушникосушильників – 75,74 грн за 1 м3.
*тарифи вказані з урахування податку на додану вартість (ПДВ)

Що станеться із субсидією?
Порядок призначення субсидії не зміниться.
Переоформлювати субсидії також не потрібно.

Що робити, якщо орган місцевого
самоврядування не перерахував
тарифи?
1. Перевірити на офіційному веб-сайті органу
місцевого самоврядування (ОМС), який встановлює тариф на послуги з постачання теплової
енергії і гарячої води, чи здійснено перерахунок
тарифів відповідно до рішення Уряду.

2. Звернутися на Урядову гарячу лінію за
номером 1545 та повідомити про нездійснення
ОМС перерахунку тарифів.

ВІДКРИТА
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Що робити, якщо у платіжці перевищені граничні ціни/тарифи?
Завантажте зразки документів на сайті Мін’юсту
та зверніться до теплопостачальної організації у
зручний для вас спосіб – звичайною або електронною поштою або особисто передайте постачальнику – для перерахунку вартості зазначених
послуг.

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.

3. Завантажити зразок вимоги до органу
місцевого самоврядування на сайті Міністерства юстиції www.minjust.gov.ua та звернутися
для виконання рішення Уряду.

#ЧеснаПлатіжка #МінЮст #ПРАВОВА_ДОПОМОГА

Скільки складатиме економія?
За підрахунками, економія складатиме від 10%
до 40% в залежності від регіону. Порахувати
розмір
економії
можна,
скориставшись
онлайн-калькулятором розрахунку «чесної
платіжки», який розміщений на сайті Мін’юсту
та Урядовому порталі.

Коли набувають чинності нові
тарифи?
Перерахунок тарифів на зазначені послуги має
бути здійснено до 1 вересня поточного року.
Тарифи набудуть чинності з початку опалювального сезону 2019/20 року.

НА САЙТІ МІН’ЮСТУ З’ЯВИВСЯ ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ ВИРАХУВАННЯ
СПРАВЕДЛИВОЇ ЦІНИ НА ТЕПЛО ТА ГАРЯЧУ ВОДУ
#УРЯДГРОЙСМАНА #ЧеснаПлатіжка
Мін’юст запустив онлайн-калькулятор розрахунку «чесної платіжки», скориставшись яким,
можна дізнатися, чи справедливою є вартість
тепла та гарячої води у кожному з регіонів.
Як раніше повідомлялося, через непрозорість
формування тарифів на опалення та прорахунки чиновників на місцях, які відповідають
за ціноутворення, вартість тепла у різних
областях України суттєво відрізняється.

Тож Кабінет Міністрів України прийняв рішення
щодо запровадження граничної ціни/тарифу на
послуги для населення міст обласного значення та м. Києва з постачання теплової енергії та з
постачання гарячої води на опалюваний період
2019/20 року, який встановлюється органами
місцевого самоврядування.
Нині громадяни зможуть самостійно вирахувати, скільки вони мають сплачувати за тепло та
гарячу воду.

УРЯД ЗАПУСТИВ ПРОЕКТ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ «ЄМАЛЯТКО»

#єМалятко

Уряд Володимира Гройсмана започаткував
чергову електронну послугу від держави
«єМалятко». Завдяки їй батьки новонароджених з 1 січня 2020 року зможуть отримати 10
сервісів, пов’язаних з народженням дитини,
подавши усього одну заявку.

«Це надзвичайно прогресивна послуга, яка
ґрунтується на найкращому європейському та
світовому досвіді. Її філософія полягає в тому, що
будь-який громадянин отримує пакет сервісів від
різних відомств через єдиний контакт», –
підкреслив Міністр юстиції Павло Петренко.

Йдеться про державну реєстрацію народження дитини, реєстрацію місця проживання
малюка, призначення державних виплат при
народженні дитини, внесення відомостей про
дитину до реєстру пацієнтів, внесення відомостей до реєстру платників податків, видачу
посвідчень батькам багатодітних сімей і призначення допомоги дітям, які виховуються в
багатодітних родинах, та інші важливі послуги.

Крім того, власники сучасних мобільних телефонів чи комп’ютерів зможуть уникнути спілкування з чиновниками, адже сервіс можна буде
отримати не лише у будь-якому з понад 700
створених Урядом центрів надання адміністративних послуг або пологових будинках, а й в
електронному форматі.
#УРЯДГРОЙСМАНА #єМалятко #МінЮст
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ПРОЄКТ «Я МАЮ ПРАВО!» ПРОДОВЖЕНО ДО 2022 РОКУ
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#ЯМАЮПРАВО! | #ЯМП!

УРЯД ПІДТРИМАВ ІНІЦІАТИВУ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ ПРОДОВЖИТИ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОГО ПРОЄКТУ
«Я МАЮ ПРАВО!» НА СТРОК ДО 2022 РОКУ.
Проект «Я МАЮ ПРАВО!» – це перший в Європі правопросвітницький проект масштабів усієї країни, спрямований на те, щоб
підвищувати юридичну грамотність населення, рівень обізнаності українців про власні права та механізми їхнього захисту; формувати нову правову культуру у суспільстві, а також популяризувати правові способи вирішення проблем людей в Україні.
За час реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у 2017 – 2019 роках вдалося охопити понад 15 млн громадян по всій території країни,
в тому числі у віддалених населених пунктах.

Завдяки проєкту більше людей почали
цікавитися власними правами та звертатися за безоплатною правовою допомогою. Зокрема:
60% українців вважають себе
обізнаними щодо власних прав;

більш

на 9% більше громадян знають
безоплатну правову допомогу;

про

на 10% більше громадян готові захищати
свої права;
36% українців було охоплено проєктом;
понад 2 млн осіб отримали правову
допомогу в межах проєкту.

Ініціативи Мін’юсту #ВідповідальнеБатьківство, #ЧеснаПлатіжка, #ПраваЗахисників,
#ЧужихДітейНеБуває, #ПодатковаЗнижка, #ЗахистСпоживачів, #ОсвітаБезХабарів,
#ПравоНаВиконанняРішенняСуду, #ЯмаюПравоГолосу, #МаскиШоуСтоп, #СтопБулінг,
#ЗахистПравГромадянУкраїнивКриму, #СтопНасильство здобули визнання у світі.
Зокрема, у 2019 році правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» увійшов до 30
фіналістів міжнародного конкурсу World Justice Challenge 2019: Access to Justice
Solutions! як такий, що спрямований на визнання передових практик та успішних
рішень у сфері правосуддя, які сприяють утвердженню верховенства права.
.
Довідково: проєкт «Я МАЮ ПРАВО!» був започаткований у 2017 році, а у 2018 набув
статусу загальнонаціонального. Проект реалізується Міністерством юстиції України
у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, а також за сприяння органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та за підтримки програми USAID «Нове
правосуддя», Міжнародного фонду «Відродження», інших міжнародних партнерів.

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
ВИКОНАННЯ
РІШЕННЯ СУДУ
Виконання рішення суду є невід’ємною
частиною права на справедливий суд. Судові
рішення є обов’язковими до виконання на
всій території України. Рішення суду може
виконуватись як у добровільному, так і у
примусовому порядку.

1

Що таке виконавче провадження?

Виконавче провадження – це завершальна стадія судового провадження. Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник.

2

Який порядок виконання рішення
суду у добровільному порядку?
Боржник, за власним волевиявленням,
може виконати рішення суду добровільно. У
разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів виконавчий документ
разом із заявою може бути надісланий
стягувачем підприємству, установі, організації, фізичній особі – підприємцю, які
виплачують боржнику заробітну плату,
пенсію, стипендію та інші доходи.

3

Що робити, якщо боржник не виконує рішення суду?
Якщо боржник добровільно не виконує
рішення суду, стягувач має право
пред’явити виконавчий документ для
примусового виконання. Для цього
потрібно:
звернутися до суду, який розглядав справу,
із заявою про видачу судового наказу або
виконавчого листа;
написати заяву до державної виконавчої
служби (ДВС) або приватного виконавця
із
проханням
примусового
стягнення
заборгованості із боржника.

ВІДКРИТА
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4 Які строки пред’явлення виконавчих
документів?
Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання:
протягом 3 років з наступного дня після
набрання рішенням законної сили, а якщо
рішення підлягає негайному виконанню – з
наступного дня після його прийняття;
протягом 3 місяців, якщо йдеться про
посвідчення комісій по трудових спорах та
виконавчі документи, за якими стягувачем є
держава або державний орган;
протягом усього періоду у справах про
стягнення аліментів, відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого
ушкодження здоров’я, втрати годувальника
тощо.

5

Як отримати присуджені кошти?

Грошові суми, стягнуті з боржника, зараховуються на відповідний рахунок органу ДВС чи
рахунок приватного виконавця.
За письмовою заявою фізичної особи стягнуті грошові суми перераховуються виконавцем на зазначений стягувачем рахунок у
банку або іншій фінансовій установі чи надсилаються на адресу стягувача поштовим
переказом.
#БПД #ПравоваДопомога

ІНІЦІАТИВА «СІМЕЙНІ РАДНИКИ» ПРАЦЮЄ ВЖЕ У
ВОСЬМИ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Міністерство юстиції разом із системою БПД та громадськістю восени минулого року запустило
спільну ініціативу «Сімейні радники». Сьогодні сімейні радники працюють на базі Центрів з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумах, Луцьку, Харкові, Києві, Одесі,
Львові, Миколаєві та Рівному.

Сімейні радники – це волонтери, які мають
авторитет у соціальних групах і можуть оперативно надавати інформацію про шляхи
вирішення проблем щодо виплати аліментів,
захисту від домашнього насильства, батьківських прав та інших.
Вони не є представниками органів влади та не
надають юридичні послуги. Вони – комунікатори
між людьми, які мають правові проблеми у
родині, що покликані надавати допомогу.
«Запровадження ініціативи «Сімейні радники» є
імплементацією міжнародного досвіду щодо
якісного надання правової допомоги в сімейних
питаннях», – зазначив директор Координаційного
центру з надання правової допомоги Олексій
Бонюк.
Вже сьогодні українці можуть звернутися за
правовою допомогою до однієї з 535 точок
доступу до БПД. Держава гарантує безоплатну
правову допомогу для постраждалих від
домашнього насильства.
#БПД #ПравоваДопомога
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