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бюлетень міністерства юстиції україни

лист редактора

темою цього но-
мера стала проти-
дія дискримінації 
жінок з  соціально 
в р а з л и в и х г ру п . 
публікуємо акту-
альну тему номера 
голови під комітету 
в е рхо в н о ї  ра д и 
україни з  питань 
гендерної рівності 
і  недискримінації, 
народного депутата 
україни Ірини Сусло-
вої «від дискриміна-
ції – до рівних можливостей», де розгля-
даються болючі проблеми сьогодення, 
пов’язані з захистом жінок. адже у верхов-
ній раді україни у жовтні відбулися парла-
ментські слухання з цього питання.

«у фокусі юстиції» – актуальне інтерв’ю 
з в. о. директора державного підприємства 
«Центр оцінки та інформації» в’ячесла-
вом  леманинцем.  

як завжди, подаємо огляд важливих 
юридичних новин, які стосуються вітчизня-
них подій і міжнародного співробітництва. 
а це юридичні консультації, науково-прак-
тичні конференції, правознавчі «квести», 

підписання міждер-
жавних угод тощо.

«незалежна юри-
дична консультація» 
розглядає проблеми 
примусового стягнен-
ня у процедурі бан-
крутства.

отримала напов-
нення наукова части-
на нашого журналу. 
публікуємо статті, 
які стосуються імуні-
тету від криміналь-
ного переслідування 

за незаконне збагачення окремих високо-
посадовців; сутності та головних напрямів 
демократизації українського судочинства; 
бюджетного регламенту як важливого 
елементу системи правового регулювання 
бюджетного процесу на місцевому рівні.

до закінчення цього року залишило-
ся зовсім небагато часу. триває перед-
плата на  наше видання. Сподіваємось 
на вашу зацікавленість і підтримку. дякує-
мо шанувальникам і читачам «Бюлетеня 
Міністерства юстиції україни». працює-
мо, наполегливо долаємо труднощі, стає-
мо ще сильнішими.

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенко
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бюлетень міністерства юстиції україни

10 жовтня у верховній раді 
україни відбулись парламент-
ські слухання про запобігання 
та протидію дискримінації жінок 
з  вразливих соціальних груп. 
Це  була надзвичайно важлива 
подія, яка викликала небувалий 
ажіотаж серед громадськості. 
Більше 700  людей з  різних ку-
точків країни приїхали до столи-
ці, щоб взяти участь у слуханнях. 
30  доповідачів – міжнародних 
партнерів, представників уряду, 
парламенту, громадського секто-
ру – озвучили своє бачення про-
блеми з трибуни верховної ради. 

у фокусі нашої уваги пере-
бували жінки, які  найбільше 
потерпають від дискримінації 
та нерівності: жінки з інвалідні-
стю, сільські жінки, жінки, які жи-
вуть з вІл, жінки-роми та жінки – 
внутрішньо переміщені особи. 
Це далеко не вичерпний перелік 
усіх соціально вразливих груп 
жінок, які відчувають на собі дис-
кримінаційний пресинг. 

протидія дискримінації со-
ціально вразливих жінок є стра-
тегічно важливим завданням для 
держави. україна задекларувала 
рух до європейських стандартів та 
цінностей. в Євросоюзі прагнуть 
до побудови відкритого суспіль-
ства, де панує гармонія і взаємна 
повага. неприпустимий поділ гро-
мадян на кращих та гірших, в тому 
числі за статевими, расовими,  
національними й соціальними оз-
наками. 

у своїй статті спробую окрес-
лити проблематику та  можливі 
шляхи вирішення проблем ос-
новних соціально вразливих груп 
жінок, про які багато говорили 
під час парламентських слухань 
усі доповідачі. 

  Жінки-роми   
ромські жінки та дівчата є од-

нією з найбільш дискримінованих 
груп населення. наразі невідомо, 
скільки ромів проживає в україні. 
офіційно 48 тис., а за даними не-

урядових організацій –  близько 
400 тис. при цьому 30-40% ромів 
(в тому числі й жінки) взагалі не 
мають документів. 

для більшості ромських дів-
чат недоступна навіть середня 
освіта, не кажучи вже про вищу. 
лише 1% дітей-ромів отримує ате-
стат про повну загальну середню 
освіту. Більшість з них залишають 
школу через позицію своїх бать-
ків. далі  дітей виховує вулиця 
з усіма відповідними наслідками. 
перед ними закриваються усі пер-
спективи: жодних шансів на при-
стойну роботу, зарплату та само-
реалізацію.  

ромські дівчата виходять заміж 
у 13-15 років, народжують трьох 
і  більше дітей у ранньому віці 
та не мають змоги продовжувати 
навчання. грошей, які виплачує 
держава при народженні дитини, 
вони не бачать, їх платіжні картки 
забирають або чоловіки, або так 
звані «барони». народження ди-
тини  перетворено в бізнес і екс-
плуатацію жінок.

Серед ромів панує тоталь-
не безробіття. За даними не-
урядових організацій, лише 38% 
представників ромської громади 
мають роботу. особливо в важко-
му становищі знаходяться ромські 
жінки – без освіти та документів 
працевлаштуватись неможливо. 
полишені напризволяще, роми 
втягуються до кримінальної сфери 
та  ведуть асоціальний спосіб 
життя. Це породжує напруженість 
і конфлікти у відносинах з іншими 
громадами.

внаслідок слабкої інтеграції 
ромів до українського суспільства 
квітне сегрегація в лікарнях. ром-
ських жінок не пускають до поло-
гових будинків, дітей – до ліка-
рень, а  дорослі без крайньої 
критичної ситуації не контак-
тують з лікарями. якщо ж ромів 
і приймають до лікарень, то ство-
рюють для них окремі палати. 
тобто  ставляться як до  людей 
нижчого ґатунку.

план заходів  щодо реаліза-
ції Стратегії захисту та інтеграції 
в українське суспільство ромської 
національної меншини на період 
до  2020  року не виконується. 
в кращому випадку звітують про 
певні культурні заходи, а нагаль-
ні проблеми залишаються поза 
увагою. За це повинна нести 
відповідальність як центральна,  
так і місцева влада. 

для подолання дискримінації 
ромських жінок уряд та місцева 
влада мусять адекватно фінан-
сувати та виконувати ромську 
стратегію. найнагальніше питан-
ня – паспортизація представників 
ромської громади. Ми  повин-
ні скористатися досвідом таких 
країн, як Сербія, грузії, Молдова, 
де проводилась паспортизація 
ромського населення. Це дозво-
лить їм знайти достойну робо-
ту, дати дітям освіту та отримати 
медичні й соціальні послуги. від-
штовхуючись від паспортизації, 
можна боротись за  інклюзивну 
освіту та проти сегрегації в шко-
лах і лікарнях. особливу увагу слід 
звернути на розбудову мережі 
вечірніх шкіл, де освіту зможуть 
здобути й дорослі. тим самим ми 
зможемо прищепити освітні цін-
ності ромським родинам. але для 
всього цього потрібні дві важливі 
складові – добра воля держави та 
фінансові ресурси на центрально-
му і регіональному рівнях. 

одночасно для ефективного 
діалогу між ромською громадою 
та владою потрібне бажання обох 
сторін. Соціалізація передбачає 
спільні цінності для всього суспіль-
ства й для ромів як його частини. 
тому слід боротися зі  стерео-
типами щодо ромів, але не менш 
важливо долати стереотипне мис-
лення самих ромів. від успішної 
інтеграції ромів до українського 
суспільства залежить майбутнє 
держави. адже  існування сотень 
тисяч неграмотних приниже-
них людей на межі жебрацтва –  
це пряма загроза розвитку україни. 
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  Жінки, які відбувають  
  покарання в місцях несвободи  

жінки, які відбувають покаран-
ня – одна з найбільш вразливих до 
фізичного та психологічного на-
сильства соціальних груп. постра-
дянська система покарань калічить 
долі тисяч людей й замість того, 
щоб працювати над виправленням 
засудженого, вона лише закорінює 
його в злочинному світі. 

Маємо катастрофічний  стан 
медичної допомоги жінкам, які 
відбувають покарання. немає еле-
ментарних діагностичних засобів, 
таких, як флюорографія. тому 
туберкульоз, так само як гепа-
тит С та рак, неможливо вчасно 
виявити. гінекологічні огляди та 
відповідне лікування також не-
доступні жінкам в місцях несво-
боди. наркотична та алкогольна 
залежність не лише не лікується, 
а, часто, посилюється. 

доступ  до  персональних 
даних ув’язнених обмежений. 
вони  не  можуть дізнатися про 
свої хвороби та хвороби власних 
дітей. лікар  часто не повідом-
ляє діагнозу, а лише видає ліки.  

навіть вийшовши на свободу, 
жінка не отримує свою історію 
хвороби чи історію хвороби ди-
тини. таким чином, вона не може 
оцінити адекватність лікування, 
яке їй призначали роками. 

З жінками, які відбувають по-
карання або працюють в колоніях, 
не працюють психологи. на волю 
виходить зломлена роками в’яз-
ниці людина. Й ніхто не перей-
мається, чим буде займатися далі 
ця жінка. так само психологічну 
допомогу не отримують працівни-
ці місць несвободи. в таких умо-
вах професійне вигорання і тяжкі 
психологічні травми деформують 
життя цих жінок. 

жінок, які відбувають пока-
рання, постійно принижують. на-
приклад, вони можуть відвіду-
вати лазню лише раз в тиждень,  
а обшуки камер та особистий до-
гляд часто проводять лише чо-
ловіки. Це є вищою мірою прини-
ження людської гідності. 

Щоб припинити дискриміна-
цію жінок, які відбувають пока-
рання, необхідна системна ре-
форма пенітенціарної системи. 
потрібно не провокувати рециди-

ви злочинів, а створити умови для 
переосмислення злочинцем своїх 
вчинків, справжнього виправлен-
ня та подальшої адаптації до нор-
мального життя. 

вже зараз  слід навчати пра-
цівників прокуратури, МвС та дер-
жавної кримінально-виконавчої 
служби, як поводитись із затри-
маними та ув’язненими жінками. 
адже ігнорування гендерного 
фактора призводить до колосаль-
них трагедій. тому доречно було б 
впровадити відповідні навчальні 
курси для фахівців, які в майбут-
ньому контактуватимуть з жінками 
в місцях несвободи.  

  Жінки, які живуть з ВІл  
жінки, які живуть з вІл, є од-

нією з найдискримінованіших 
груп в україні.  наразі жінки, які 
живуть з вІл та мають пробле-
ми з репродуктивним здоров’ям, 
не  можуть всиновити дитину 
та пройти спеціальну медичну про-
граму. діагноз «вІл-інфікованість» 
внесений до переліку медичних 
протипоказань для проведення 
лікування жіночої безплідності ме-
тодами допоміжних репродуктив-
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бюлетень міністерства юстиції україни

них технологій (наказ МоЗ №579). 
Інший наказ Міністерства охоро-
ни здоров’я № 479 прямо це за-
бороняє, тим самим порушуючи 
статтю 14 Закону «про протидію 
поширенню хвороб, зумовлених 
вірусом імунодефіциту людини 
(вІл), та правовий і соціальний за-
хист людей, які живуть з вІл». на-
віть завагітнівши, жінка з вІл має 
проблеми з отриманням медичних 
послуг. пологові будинки часто 
відмовляються приймати таких по-
роділь. тобто в ххІ столітті україна 
вдається до середньовічних прак-
тик та  ставить тавро на  жінках, 
які живуть з вІл. 

подолати дискримінацію жінок, 
які живуть з вІл, можна, скасував-
ши дискримінаційні накази МоЗу 
№  579 та №  479. Мі ністерство 
вже розробило зміни до наказу 
№ 479, щоб виключити вІл як під-
ставу для заборони усиновлення. 
але  процедура його ухвалення 
надто затягнулася. наріжним каме-
нем має стати цивілізоване став-
лення до жінок, які живуть з вІл, 
розуміння, що їхні громадянські 
права не  можуть бути жодним 
чином уражені лише через медич-
ний діагноз.

  Жінки з інвалідністю  
жінки з інвалідністю потре-

бують уваги та поваги з боку су-
спільства. в україні не ведеться 
гендерно сегрегованої статистики. 
в результаті ми не знаємо, скіль-
ки у нас жінок з інвалідністю, від-
повідно, не можемо прорахувати 
їхні потреби. норми вітчизняного 
законодавства та  рекомендації 
оон щодо доступності навко-
лишнього простору, реабілітації 
та забезпечення базових людсь-
ких прав жінок з інвалідністю не 
виконуються. жінки з  інвалідні-
стю часто позбавлені можливості 
отримати вищу або професійно- 
технічну освіту. у випадку здобуття 
спеціальності працевлаштуватися 
за нею майже не реально. Систе-
ма соціального захисту практично 

не діє. Мізерна пенсія по інвалід-
ності не покриває найнеобхідні-
ших потреб. Створені умови, коли 
матерів-одиначок з інвалідністю, 
звільнених з роботи, позбавляють 
допомоги по безробіттю, оскільки 
держава вважає, що її основним 
заняттям є догляд за дитиною. Со-
ціальні служби, на жаль, – більше 
частина проблеми, ніж її вирішен-
ня. трапляються випадки мораль-
ного тиску працівників на жінок 
з інвалідністю. особливо на тих, 
хто хоче реалізувати свої репро-
дуктивні права – народити та ви-
ховати дитину. Іноді медики від-
мовляють жінкам з інвалідністю 
під час реалізації їх репродуктив-
них прав. Зокрема, проблематич-
ним є влаштуватися до пологово-
го будинку, де існували б для них 
усі необхідні умови. Інші медичні 
заклади також не пристосовані 
для прийому людей з інвалідні-
стю. Зокрема, гінекологічні кабі-
нети, мамографи тощо. 

для створення нової якості 
життя жінок з інвалідністю по-
трібне подальше пристосування 
навколишнього простору до їхніх 
потреб. Це включає невідворотну 
відповідальність власників об’єк-
тів, які не створюють необхідні 
умови. особливу увагу слід звер-
нути на модернізацію медичної 
інфраструктури в частині доступ-
ності для жінок з  інвалідністю. 
вирішенням проблеми має бути 
дієва реформа системи соціаль-
ного захисту й створення сервіс-
них служб, які достатньо фінансу-
ватимуться, щоб надавати якісні 
послуги людям з інвалідністю.

  сільські жінки  
окрема категорія, яка заслуго-

вує увагу та посилену підтримку 
держави, це сільські жінки. ручна 
праця – основний рушій в  до-
могосподарствах села, і  левова 
її  частка лягає на жіночі плечі. 
домогосподарства в селах зали-
шаються поза увагою політиків, 
їх доходи – найнижчі в Європі, 

але при цьому вони здатні вироб-
ляти якісні агротовари і скласти 
конкуренцію навіть фермерським 
господарствам. 

Сільські жінки  витримують 
величезні фізичні навантажен-
ня, не мають доступу до якісного 
медичного обслуговування. від-
сутність регулярних оглядів має 
фатальні наслідки – неможливість 
виявити ракові пухлини на ран-
ніх стадіях і смертність від раку 
через пізню діагностику хвороби. 
від 4 тис. грн жінки, які прожива-
ють у сільській місцевості, віддають 
за пологи, хоча теоретично ці по-
слуги мусять бути безкоштовними. 

жінки, які все життя важко 
фізично працювали на фер-
мах, тепер отримують мінімаль-
ну пенсію у розмірі 1435  грн 
(для  порівняння вчителі, на-
приклад, отримують 4 тис.  грн). 
Замість грошей вони «заробили» 
цілий «букет» професійних за-
хворювань – артрити та артрози, 
а пенсія не покриває навіть части-
ну лікування. Це питання потребує 
негайного регулювання. 

рання вагітність на селі стає 
справжнім соціальним лихом. 
12% усіх породіль україни мають 
вік до 15 років. Батько такого ма-
люка, як правило, не бере участь 
в його вихованні, а мати часто ви-
користовує кошти на утримання 
дитини для власних потреб. в ре-
зультаті формується паразитич-
ний спосіб існування – коли мати 
народжує дітей лише для того, 
щоб отримати черговий «транш» 
коштів від держави. одна з причин 
ранньої вагітності – цілковитий 
занепад дитячої інфраструктури 
на селі. позашкільна освіта, умови 
для цікавого дозвілля, виховний 
процес знищені. вчителі викону-
ють виключно викладацьку робо-
ту, а все, що діється поза школою, 
їх не обходить. тобто дітей виховує 
вулиця, а не батьки. 

алкоголізм підриває моральні 
засади  життя та економіку села. 
в родині, де чоловік п’є, все го-
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сподарство тягне на собі жінка. 
але все більше випадків, коли від 
алкогольної залежності стражда-
ють обидва – чоловік і дружина. 
в результаті асоціального способу 
життя виникає феномен сільських 
вдів. вони господарюють та ви-
ховують дітей самостійно після 
смерті чоловіка-алкоголика. Сіль-
ські жінки залишаються наодинці 
зі своїми проблемами, з їхніми ін-
тересами не рахуються. Складаєть-
ся парадоксальна ситуація, коли в 
одній країні жінка в місті та в селі 
має кардинально відмінний рівень 
якості життя. Ми мусимо це зміни-
ти та дати сільським жінкам доступ 
до усіх благ цивілізації.  

Змінити життя сільських жінок 
допоможуть цілеспрямовані захо-
ди держави на створення якісної 
медицини, дозвілля, програм під-
тримки домогосподарств, протидії 
домашньому насильству, підтрим-
ки відповідального батьківства, 
посилення соціального захисту 
жінок, які все життя важко фізич-
но працювали. 

  Жінки-Впо  
нова соціально вразлива група 

жінок, що з’явилась у нас з почат-
ком військової агресії російської 
федерації – це жінки – внутріш-
ньо переміщені особи. наразі вони 
складають 70% від усієї кількості 
впо. жінки-впо частіше зіштовху-
ються з проблемами під час пра-
цевлаштування, частина з них не 
може знайти роботу на  новому 
місці проживання. під час спілку-
вання з органами державної влади 
та місцевого самоврядування до 
жінок-впо частіше ставлять до-
даткові вимоги, порушують стро-
ки надання послуг та приховують 
інформацію. в судах жінки – вну-
трішньо переміщені особи отри-
мують менше можливостей захи-
стити свої інтереси, ніж чоловіки. 
гендерний аналіз дозволяє нам 
по-іншому поглянути на пробле-
му внутрішньо переміщених осіб 
та зрозуміти, що саме жінки часті-

ше потрапляють під удар бідності 
та безробіття. 

потрібно працювати над тим, 
аби нові громади були дружні-
ми до жінок-впо. тут ключовою 
є роль місцевої влади та органів 
місцевого самоврядування. Слід 
створювати центри соціально- 
психологічної допомоги для жі-
нок-впо, розширювати перелік 
публічних послуг, заходів, спрямо-
ваних на інтеграцію жінок з числа 
внутрішньо переміщених осіб, 
стимулювати створення робочих 
місць для жінок, а також заохочу-
вати їх до участі в підприємництві 
та самозайнятості.  

  Що далі?  
в останні роки створена до-

сить потужна нормативно-правова 
база для подолання дискриміна-
ції жінок з соціально вразливих 
груп. кабінет Міністрів україни 
затвердив державну соціальну 
програму забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чо-
ловіків на період до 2021 року. 
Затверджений національний план 
дій з виконання конвенції CEDAW 
до 2021 року. ухвалено нову ре-
дакцію національного плану 
дій з виконання резолюції ради 
безпеки оон 1325 «жінки, мир, 
безпека» на період до 2020 року. 
в  активі верховної ради – по-
зитивне голосування  за Закони 
україни «про внесення змін до де-
яких законів україни у зв’язку з 
ратифікацією конвенції ради Єв-
ропи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому на-
сильству та боротьбу з цими яви-
щами» і «про запобігання та про-
тидію домашньому насильству». 
вони,  зокрема, визначають самі 
поняття «домашнє насильство»,  
«фізичне насильство», «сексуаль-
не насильство», «психологічне 
насильство», «економічне насиль-
ство». державні установи тепер 
наділені додатковими функція-
ми для захисту жертв насильства 
й покарання кривдників. Мова йде 

про заборону перебувати із жерт-
вою під одним дахом, спілкуватися 
з нею та про контроль з боку полі-
ції над дотриманням приписів. ор-
гани місцевого самоврядування, 
освітяни та медики також тепер 
включені до  загальної системи 
протидії домашньому насильству.  

на жаль, більшість норм цих 
та  інших нормативно-правових 
документів залишаються «мерт-
вою літерою» й мають мало спіль-
ного з повсякденною правозасто-
совчою практикою. 

парламентські слухання про 
запобігання та протидію дис-
кримінації жінок з вразливих со-
ціальних груп актуалізували цілу 
низку болючих проблем. відбулись 
не лише цікаві дискусії та обмін 
думками, але й були висловлені 
конкретні рекомендації усім гіл-
кам влади україни. наразі вони 
перебувають в стадії узагальнен-
ня та опрацювання й незабаром 
будуть передані адресатам. Муси-
мо здійснити масштабну аналітич-
ну роботу – та на їх основі сфор-
мулювати своєрідний план дій 
для органів державної влади. 

парламентські слухання мати-
муть ще один позитивний ефект. 
Сотні активних небайдужих людей 
зібралися разом, познайоми-
лись одне з одним. Це допоможе 
краще взаємодіяти в майбутньому. 
а для громадського сектору стане 
основою спільних дій щодо контро-
лю над виконанням усіх тих реко-
мендацій, про які зазначено вище. 

розраховую, що більшість депу-
татів різних рівнів, представників 
уряду, міжнародних партнерів, 
громадських активістів, експертів 
створять спільну комунікаційну 
платформу для злагодженої ефек-
тивної роботи та досягнення тих 
ідеалів та цінностей, про які так 
багато говорили під час парла-
ментських слухань. вірю, що вони 
стануть етапною подією, віхою 
на дорозі до суспільства рівних 
прав, рівних можливостей і не-
дискримінації.   
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павло петренко:
боротьба з корупцією –  

пріоритет, який забезпечить 
сталий розвиток країни 

Для Міністерства юстиції та Уряду України питання боротьби з корупцією  
є пріоритетом, адже це запорука сталого розвитку держави.  

Про це 22-го жовтня, виступаючи в рамках 18-ї Міжнародної антикорупційної конференції  
у Копенгагені, повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.
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«Запобігання та боротьба з корупцією є пріори-
тетом кожної демократичної держави, яка поважає 
принципи конвенції оон проти корупції, дотри-
мується порядку денного стабільного розвитку 2030 
та Цілей сталого розвитку, а також інших відповід-
них міжнародних документів. україна доклала знач-
них зусиль як на національному, так і на міжнарод-
ному рівнях у боротьбі з корупцією», – підкреслив 
очільник Мін’юсту. За його словами, результатами 
комплексної антикорупційної реформи стали ство-
рення повноцінної законодавчої бази для боротьби 
з корупцією та формування нової інфраструктури 
незалежних антикорупційних органів.

«Було прийнято фундаментальне законодав-
ство і створено нові спеціалізовані установи, серед 
яких – національне антикорупційне бюро, Спеціалі-
зована антикорупційна прокуратура, національне 
агентство з запобігання корупції, агентство з від-
новлення та управління активами та державне бюро 
розслідувань», – поінформував присутніх Міністр 
юстиції. він зауважив: нині надзвичайно важливо 
забезпечити, щоб розслідувані справи про коруп-
цію, які подані до суду, були доведені до логічного 
завершення у вигляді вироку.

очільник Мін’юсту також поінформував учас-
ників конференції про перші досягнення і резуль-
тати роботи антикорупційних органів україни, си-
стеми електронного декларування  та електронних 
державних закупівель ProZorro, а також про прове-
дення перших у світі онлайн торгів з використан-
ня системи захисту даних блокчейн на майданчику 
OpenMarket. За його словами, з метою підвищення 
ефективності діяльності державних підприємств 
та забезпечення їх конкурентоспроможності, уряд 
розпочав комплексне реформування державного 
сектору економіки. Серед її складових – рефор-
ма корпоративного управління та запровадження 
міжнародних стандартів відповідно до рекоменда-
цій оеСр.

«парламент створив правовий фундамент, спря-
мований на посилення корпоративного управлін-
ня державними підприємствами. основною його 
новелою є  вимога щодо створення наглядових 
рад на державних підприємствах із включенням  
до їхнього складу незалежних членів. нині прий-
нято рішення про створення таких рад в 50 най-
більших українських державних підприємствах.  
вже  утворено наглядові ради в  4-х державних 
компаніях пат «нак «нафтогаз україни», пат «Ма-
гістральні газопроводи україни, пат «українська 
залізниця» та дп «поліграфічний комбінат «украї-
на» по виготовленню цінних паперів», – зазначив 
Міністр юстиції. він повідомив, що україна досяг-
ла значних результатів у боротьбі з фінансовими  
злочинами та ухиленням від сплати податків.

«досягти цього вдалося, зокрема, шляхом за-
провадження системи електронного адмініструван-
ня податку на додану вартість та аналізу ризиків 
для блокування податкових накладних. такий підхід 
перешкоджає шахрайським схемам, виключаючи 
можливість «ручної» роботи з пдв та його відшко-
дуванням», – додав павло петренко.   

Нагадаємо: 

 Міжнародна антикорупційна конференція (IACC) – 
ключовий глобальний форум, спрямований на об’єднання глав держав,  
громадянського суспільства, приватного сектору тощо  
з метою вирішення дедалі складніших проблем, пов’язаних з корупцією. 
Заснована в 1983 році конференція проходить раз на 2 роки  
в різних регіонах світу. Кожного разу захід збирає від 800  
до 2000 учасників з більш ніж 135 країн світу.

«для забезпечення цього, нещодавно був  
прийнятий Закон «про вищий антикорупційний 
суд», який став визначальним кроком  
у завершенні формування нової антикорупційної 
архітектури в україні. оголошено конкурс  
на посади суддів цього суду. однією з головних 
новацій в цьому питанні є створення громадської 
ради за участю міжнародних експертів,  
яка буде залучена до процесу відбору суддів.  
очікується, що новий антикорупційний суд  
запрацює до початку 2019 року», – підкреслив 
павло петренко.
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У Мін’юсті пройшли 
юридичні консультації  

31 жовтня у Міністерстві юстиції України відбулися юридичні консультації  
з питань реалізації Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного договору  

та іншими державами-учасницями програми «Партнерство заради миру»  
щодо статусу їх збройних сил (PfP SOFA) та Протоколів до неї.

у ході обговорення питань були заслухані доповіді, коментарі та пропозиції представника штаб-квар-
тири нато у Брюсселі, представників Мін’юсту, МЗС, Мінфіну, Міноборони, дфС, нацполіції, СБу, нацгвардії, 
адміністрації держприкордонслужби, дСнС.   

під час юридичних консультацій були обговорені такі питання:

механізм звільнення від оподатку-
вання (пдв) закупівель, які здійс-
нюються військовими підрозділа-
ми іноземних держав на території 
україни;

визначення переліку предметів 
закупівель, які здійснюються вій-
ськовими підрозділами іноземних 
держав на території україни;

механізм взаємодії національних 
силових та цивільних структур під 
час виникнення надзвичайних ситу-
ацій (механізм введення іноземних 
військ на територію україни).
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«офіційний вісник 
України» 

запроваджує електронну версію 
нормативно-правових актів 

Державне підприємство «Центр оцінки та інформації»  
презентувало Всеукраїнську електронну систему правової інформації (ВЕСПІ).

ВЕспІ має такі переваги перед  
друкованими виданнями,  

як отримання користувачами  
всіх оновлень без витрат часу  

на поштову пересилку,  
більш зручний пошук  

необхідної інформації,  
доступність інформації  

скрізь, де є інтернет.

ВЕспІ – це електронна база даних, джерелом наповнення якої  
є повні тексти нормативно-правових актів, що були опубліковані  
в бюлетені «офіційний вісник України» та набрали чинності.

Передплатити доступ до бази нормативно-правових актів ВЕСПІ можна у відділі збуту  
ДП «Центр оцінки та інформації»  

за адресою м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 815,  
за телефоном  (044) 517-68-48 або електронною адресою peredplata@dpcoi.com.ua,  

а також через сайти https://vespi.dpcoi.com.ua/, www.dpcoi.prom.ua.  
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світлана Глущенко 
взяла участь у ІІ Міжнародній  

науково-практичній конференції 
у Чернівцях 

Заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко  
з робочим візитом відвідала м. Чернівці, де взяла участь у відкритті ІІ Міжнародної  

науково-практичної конференції «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні»,  
що відбулась у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

«Без перебільшення такі заходи, на яких поєдну-
ються наука і практика, є надзвичайно важливими 
для побудови подальших векторів судової реформи, 
вирішення нагальних проблем розвитку правосуддя 
та генерування нових ідей, що дадуть можливість 
нашій країні зробити вітчизняний прорив у сфері по-
будови справедливого суду на засадах верховенства 
права, рішення якого виконуються, і де суспільство 
буде дійсно захищене обов’язковістю виконання су-
дових рішень та рішень інших органів», – зауважила 
Світлана глущенко.

За словами заступника Міністра, невід’ємною ча-
стиною судової реформи є реформа примусового 
виконання рішень, адже будь-яка судова реформа 
не має сенсу, якщо судові рішення не виконуються. 
тому команда Міністра юстиції на чолі з Міністром 
павлом петренком впроваджує ідеї і напрацювання, 
спрямовані на вирішення хронічної хвороби, яка вже 
багато років існує в україні і пов’язана з низьким рів-
нем виконання судових рішень.

«для цього були прийняті відповідні закони, запро-
ваджено інститут приватних виконавців, реформується 
державна виконавча служба, розроблено і втілюється 
паспорт реформи примусового виконання судових рі-
шень. тому відсоток фактичного виконання поступово 
зростає, наразі показник фактичного виконання дер-
жавними виконавцями складає близько 40% із числа 
завершених, приватними – 56%. Ми  рухаємося  
до європейських стандартів виконання судових рі-
шень», – резюмувала Світлана глущенко.   
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протидія  
дискримінації жінок 

з вразливих груп:  
методи, способи, шляхи та напрями

5 листопада в Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України  
за сприяння Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбувся круглий стіл на тему: 

«Протидія дискримінації жінок з вразливих груп: методи, способи, шляхи та напрями».

у роботі взяли участь: народ-
ний депутат україни І.  Суслова, 
віце-президент національної ака-
демії правових наук україни н. куз-
нєцова, керівник Центру з дослід-
ження правових проблем розвитку 
громадянського суспільства напрн 
україни н.  оніщенко, науковці, 
помічники народних депутатів, 
працівники вру, представники гро-
мадських організацій тощо. присут-
ні дискутували про права людини 
в Європейському контексті, гендер-
ні стереотипи з огляду на історію 
й сучасність, гендерні відносини 
і їх вплив на економічний розвиток 
україни, нові завдання й підходи 
до гендерної політики, а також за-
хист прав, свобод і законних інте-
ресів жінок з вразливих груп. 

академік н. кузнєцова привітала 
учасників круглого столу, зазначив-
ши, що наукові заходи, спрямовані 
у практичну площину, набувають 
сьогодні особливого значення. 
Саме такою є представлена тема  
«протидія дискримінації жінок 
з вразливих груп», яка нещодавно 
обговорювалася на парламентсь-
ких слуханнях (10.10.2018. р.) і по-

требує сьогодні серйозного науко-
вого супроводу і аналізу. народний 
депутат україни І. Суслова як голова 
підкомітету верховної ради украї-
ни з  питань гендерної рівності 
і недискримінації розповіла учас-
никам, кого слід відносити до враз-
ливих категорій: «Це – матері, які 
самі виховують дітей, внутрішньо 
переміщені особи, багатодітні 
матері. окрема категорія – жінки 
ромської національності. також ми 
вивчали проблеми жінок із сільсь-

кої місцевості. Багато з них мають 
обмежений доступ до профільних 
лікарів. тому, що такі лікарі від-
сутні на рівні сіл і навіть районів. 
також 15 % породіль з усієї украї-
ни – це дівчатка, які не досягли 
15-річного віку, а у 18-річному вони 
вже переважно мають другу дитину.  
я  вважаю це також проблемою, 
яку ми не можемо замовчувати. 
Ще одна категорія – жінки, які від-
бувають покарання. Можна також 
говорити і про жінок, до яких по-
вертаються чоловіки з  фронту, 
це  не  менш вразлива категорія. 
тут потрібні методики, шляхи, ін-
струменти, досвід, можливо, за-
рубіжних країн… тож потребуємо 
вашої допомоги як науковців», – 
резюмувала І. Суслова.

керівник Центру з дослідження 
правових проблем розвитку гро-
мадянського суспільства напрн 
україни, академік напрн україни, 
доктор юридичних наук, професор 
н. оніщенко провела для учасників 
круглого столу історичний екскурс 
в минуле, щоб показати роль і місце 
жінки в суспільстві в різні роки, 
та наголосила на рівності резуль-
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татів як необхідної третьої складо-
вої: 1 – рівність прав, 2 – рівність 
можливостей, 3 – рівність резуль-
татів. далі науковець зазначила: 
«Історія «завинила» перед жін-
ками (ордалії, заборона розлу-
чень, виключення з громадського 
життя тощо), а сучасність – і перед 
чоловіками (чоловіки живуть 
на 14 років менше, більш схильні 
до алкоголізму, є більш психологіч-
но вразливими тощо). на жаль, деякі 
видатні особистості вважали жінку 
посередністю, хоча історія знала 
і приємні винятки, так, Іммануїл 
кант визнав, що чоловік – це «під-
несене», а  жінка – то  «прекрас-
не». теорія мертва без практики, 
а  практика безсила без теорії, 
тому наукові напрацювання слід 
переводити у практичну площину. 
Сьогодні гендерне законодавство 
відстає, виконує свою роль тільки 
на 5,5 за 10-бальним показником 
міжнародних експертів. тому у нас 
все попереду з тим, щоб досягати 
відповідної гендерної рівності».  

Щоб підкреслити гендерну 
рівність, чоловіки теж долучились 
до дискусії. Слово взяв правоз-
навець, доктор юридичних наук, 
професор, академік напрн украї-
ни а.  Селіванов, який зауважив, 
що суспільство продукує багато 
способів і методів, але не має чіт-
кої концепції, яка б на законодав-
чому рівні пояснювала, наприклад, 
хто відноситься до вразливих груп.  
а  усі  питання гендерної політи-
ки науковець пропонує виносити 
на академічний і суспільний рівень 
обговорення. а. Селіванова підтри-
мав і академік М. Іншин, він закли-
кав колег до напрацювання ме-
ханізмів для подальшого розвитку 
українського законодавства у кон-
тексті гендерної політики. 

науковці і громадськість до-
сить серйозно поставились до 
гендерних проблем: кожен з при-
сутніх представив власне дослід-
ження з  пропозиціями протидії 
дискримінації жінок з вразливих 
груп. Зокрема, представники Ін-

ституту кримінально-виконавчої 
служби зазначили, що  в україні 
глобальних досліджень у цій галузі 
не проводилося. тому, спираючись 
на власні опитування працівників 
дквС та членів їхніх родин, дійшли 
висновку: 72% вважають, що в си-
стемі двС мають працювати лише 
чоловіки, при тому, що у норвегії, 
наприклад, співвідношення чо-
ловіків і жінок у цьому контексті 
60% на 40%, а у фрн 50% на 50%.  
незважаючи на такі думки, резюму-
вали: в україні збільшується тенден-
ція зростання кількості жінок серед 
офіцерського складу, з 2015 року 
майже на 25%, що не може не до-
давати оптимізму і, можливо, змі-
нить погляди суспільства.

уважно  вислухавши  до -
повідь представників Інституту 
кримінально-виконавчої служби, 
І.  Суслова зазначила, що  жінок, 
які працюють в системі відбуван-
ня покарання, теж слід відносити 
до вразливої категорії і надавати 
за потреби відповідну психологіч-
ну допомогу. 

Цікаві дослідження презен-
тували науковці Інституту дер-
жави і права ім. в. М. корецького 
нан україни. так, проф. о. Батанов 
аналізував питання гендерності 
і місцевого самоврядування та 
визначення ролі жінки в  тери-
торіальних громадах. адже тери-
торіальні громади – це своєрідний 
зріз суспільства, де  у  кількісно-
му співвідношенні переважають 
жінки: у сільських радах їх найбіль-
ше – майже 50%, в обласних най-
менше – 12%. І, що важливо, жінки 
проявляють інтерес до політики, 
їх 52% серед кандидатів на виборах 

і, як правило, вони самовисуванці. 
науковці національного універси-
тету «львівська політехніка» поді-
лилися з присутніми інформацією, 
що у своєму виші мають факульта-
тивний предмет з правового забез-
печення гендерної рівності, який 
користується популярністю серед 
студентів. а представники універ-
ситету ім. короля данила галиць-
кого, розглянувши індекс прав лю-
дини, відзначають, що рівність між  
чоловіками і жінками в україні 
є на рівні світогляду, як основи  
правової рівності. 

учасники круглого столу під-
німали й проблеми, що стосують-
ся жінок на окупованій території 
та в криму. невмотивовані зви-
нувачення, переслідування, за-
судження, порушення права на 
безпеку, свободу пересування, до-
ступу до державних послуг, освіти, 
виборчих прав, користування рід-
ною мовою тощо  – непоодинокі 
випадки на цих територіях. утиски 
жінок відбуваються і за професій-
ними ознаками, і за національною 
приналежністю. Загалом серед 
проблем в україні у гендерному 
контексті практики й теоретики 
відзначають відсутність єдиного 
розуміння заходів і механізмів, 
загальної концепції, чіткої термі-
нології й правової культури. З тим 
запропонували народним депута-
там україни, в особі пані І. Сусло-
вої,  внести відповідні зміни до за-
конодавства, зокрема, у питаннях 
гендерної експертизи, та широко 
висвітлювати проблеми гендерної 
рівності серед громадськості через 
комунальні, суспільні, парламент-
ські засоби масової інформації.   
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підсумки роботи 
директорату з прав людини,  

доступу до правосуддя 
та правової обізнаності за рік  

У Директораті з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності працює 22 експерти,  
які розмовляють на 8 іноземних мовах та закінчили 8 навчальних закладів, 4 з яких є іноземними.  

Про це заявив генеральний директор зазначеногоДиректорату Владислав Власюк у жовтні  
під час прес-конференції «Підсумки роботи Директоратів Міністерства юстиції України за рік роботи».   

За його словами, пересічний портрет експерта – це молода, професійна, мотивована,  
віддана роботі людина. Ми стали драйверами тих змін, яких від нас чекали і які відбуваються  

на якісно новому рівні, зокрема, і в регіонах України.

«Саме з появою директорату 
загальнонаціональний право-
просвітницький проект «я МаЮ 
право!» вийшов на проектну по-
тужність та набрав вищих обертів. 
За підтримки партнерів ми розро-
бляємо інформаційні матеріали – 
буклети, листівки, плакати – через 

які громадяни дізнаються про 
свої права та алгоритми їх захи-
сту. За майже рік роботи ми за-
лучили до реалізації проекту 
велику кількість партнерських ор-
ганізацій. Ми провели фестиваль 
«я МаЮ право!», приурочений 
до  Міжнародного дня захисту 

дітей, в межах якого розповіда-
ли дітям про їхні права за допо-
могою креативних інтерактивних 
матеріалів», – зазначив владис-
лав власюк.

також важливим досягнен-
ням у цій сфері стало ґрунтовне 
дослідження правових потреб, 

пІд Час пРЕс-КоНфЕРЕНцІї  
ВладислаВ ВласЮК поВІдоМиВ  
пРо ЗдоБУтКи КоМаНди диРЕКтоРатУ 
З пРаВ лЮдиНи, достУпУ до пРаВосУддЯ 
та пРаВоВої оБІЗНаНостІ За РІК РоБоти.  
ВІН НаГолосиВ, Що одиН З осНоВНих 
НапРЯМІВ РоБоти диРЕКтоРатУ –  
цЕ пРаВопРосВІтНицтВо.dpcoi.c
om.ua
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яке  директорат провів разом 
з координаційним центром з на-
дання правової допомоги за під-
тримки Міжнародного фонду 
«відродження».

«у наших планах зробити таке 
дослідження регулярним та систе-
матичним, проводити його спільно 
з іншими міністерствами», – зая-
вив генеральний директор дирек-
торату з прав людини. крім того, 
за його словами, директорат 
здійснює формування державної 
політики. так, разом з координа-
ційним центром з надання пра-
вової допомоги та іншими стейк-
холдерами   були внесені зміни 
в Закон україни «про без оплатну 
правову допомогу», що  дозво-
лило конкретизувати коло осіб, 
що мають право на безоплатну 
правову допомогу.

«Ми працюємо над вирі-
шенням актуального питан-
ня – відшкодування витрат на 
безоплатну вторинну правову 
допомогу. Мова йде про те, щоб 
витрати на правову допомогу, 

у разі виграшу справи адвокатом 
Бпд,потенційно стягувати з тих 
осіб, які програли справу, до дер-
жавного бюджету», – наголосив 
владислав власюк.

Щодо роботи у сфері прав лю-
дини: директорат спільно з ко-
легами з інших відомств готував 
і  супроводжував діалог з  прав 
людини, розробив документ про 
внесення змін до національної 
стратегії з прав людини.

«крім того, спільно з колега-
ми з національного юридичного 
університету імені ярослава Му-
дрого ми розробили посібник «Біз-
нес і права людини в україні», який 
освітлює новий перспективний 
напрямок захисту прав людини 
і демонструє, що не лише держа-
ва повинна бути відповідальною 
за дотримання прав людини».

Ще одне досягнення – роз-
робка Методології моніторингу 
реалізації національної страте-
гії з  прав людини – документа, 
який дозволяє значно системніше 
підходити до оцінки діяльності 

Міністерства юстиції та інших ор-
ганів влади.

у сфері правової освіти за рік 
роботи спільно з Міністерством 
освіти було досягнено підняття 
порогового балу для вступників за 
напрямком «право» до 130, під-
готовлено Звіт за результатами 
аналітичного дослідження «Знан-
ня та навички випускників юри-
дичних факультетів та закладів 
вищої освіти через призму від-
повідності потребам ринку праці», 
які свідчать про кризовий стан 
юридичної освіти.

крім того, були розроблені 
аналітичні матеріали, інфографіки, 
наповнення для інфографіків, го-
туються матеріали та публікації, 
супровід для адвокації різних 
законопроектів, які стосуються 
сфери нашої діяльності.

«За майже рік діяльності нами 
було підготовлено та опублікова-
но 40 матеріалів публіцистичного 
характеру в різних інформаційних 
он-лайн ресурсах», – проінформу-
вав владислав власюк.   
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У Мін’юсті відбувся 
правознавчий квест для дітей 

«ліга справедливості» 
У Міністерстві юстиції для дітей від 6 років, батьки яких є членами профспілки,  

провели правознавчий образотворчий квест «Ліга справедливості».  
У заході взяли участь в. о. Державного секретаря, керівник Секретаріату Державного секретаря 

Олена Косолапова та голова первинної профспілкової організації Мін’юсту,  
директор Департаменту комунікації, документообігу та контролю Наталя Бєлашова.

«Сьогодні профспілковою організацією започатковано перший ди-
тячий квест, яким ми намагаємося донести до діточок знання про їхні 
права. квест відбувся у межах  загальнонаціонального правопросвітни-
цького проекту «я МаЮ право!», який має на меті виховати у громадян 
інтерес до правових знань та популяризувати правові поняття. подібні 
заходи – не єдині інструменти нашої правопросвітницької та правоза-
хисної кампанії. для захисту прав – як дорослих, так і дітей – створені 
й діють також центри безоплатної правової допомоги та єдиний call-
центр Міністерства юстиції», – зазначила наталя Бєлашова.

під час заходу для дітей організували екскурсію будівлею Мі-
ністерства юстиції та провели вікторину з правознавства. наприкінці 
зустрічі діти писали присяги державним службовцям і власні закони.

«дуже важливо проводити з дітьми такі заходи. адже правові знання 
є тим підґрунтям, на якому формується правова свідомість. дуже важ-
ливо, аби діти знали свої права та вміли їх захищати», – наголосила 
олена косолапова.   dpcoi.c
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В’ячеславе Миколайовичу, 
яким був Ваш особистий 
шлях в юриспруденцію? 
це банальне питання,  
але воно цікавить багатьох 
з наших читачів.

як і кожен, хто закінчує школу, 
я постав перед вибором: ким бути, 
куди рухатися далі, чим займатися, 
щоб бути успішним для себе та ко-
рисним для держави і суспільства. 
Спочатку вступив до Закарпатсько-
го державного університету (родом 
я із Закарпаття), де отримав базо-
ву освіту за напрямом підготовки 
«управління інформаційними си-
стемами та технологіями», згодом 
навчався в ужгородському націо-
нальному університеті на факульте-

«ВВаЖаЮ ЧІтКУ 
поЗицІЮ І НЕБаЙдУЖІстЬ 
осоБлиВо цІННиМи 
ЯКостЯМи  
БУдЬ-ЯКої лЮдиНи», – 

В’ячеслав леманинець

Пропонуємо читачам інтерв’ю з в. о. директора державного підприємства  
«Центр оцінки та інформації» В’ячеславом Леманинцем. 

тах «Банківська справа» і «право-
знавство», закінчив аспірантуру.

пізніше, працюючи у  банку, 
допомагав клієнтам розібратися 
у питаннях юридичного захисту. 
відтоді пов’язую своє життя з юри-
спруденцією і пишаюсь цим. 

сьогодні Ви – виконуючий 
обов’язки очільника  
дп «центр оцінки  
та інформації» – 
підприємства з багатою 
історією, яке постійно 
трансформується.  
Чим займається державне 
підприємство зараз?

державне підприємство «Центр 
оцінки та інформації» за своєю ор-

ганізаційною структурою є комер-
ційним державним підприємством, 
яке засноване на державній влас-
ності та належить до сфери управ-
ління Міністерства юстиції україни. 

підприємство було створено 
12 квітня 1971 року згідно з нака-
зом Міністерства хімічної промис-
ловості СрСр № 225 як київську 
філію дослідно-конструкторсько-
го бюро автоматики. на виконан-
ня постанови кабінету Міністрів 
україни від  21 січня 2015  року 
№ 17 «питання оптимізації діяль-
ності центральних органів вико-
навчої влади системи юстиції» 
підприємство віднесено до сфери 
управління Міністерства юсти-
ції україни. 

dpcoi.c
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упродовж своєї діяльності під-
приємство чимало разів змінюва-
ло свою назву. Спочатку – київсь-
ке дослідно-конструкторське 
бюро автоматики науково-вироб-
ничого об’єднання «хімавтомати-
ка», далі – державний науково- 
інформаційний та комерційний 
центр держхімпрому україни, 
згодом – київський державний 
інститут економіки хімічної про-
мисловості, потім – державний 
інститут комплексних техніко- 
економічних досліджень, перетво-
рений на державне підприємство 
з  аналогічною назвою, насам-
кінець – дп  «державний інсти-
тут судових економіко-правових 
та технічних експертних дослід-
жень». а у 2017 році – дп «Центр 
оцінки та інформації». 

відповідно до наказу Міністер-
ства юстиції україни від 15.09.2017 
№  2880/5, до державного під-
приємства «Центр оцінки та ін-
формації» (дп «ЦоІ») було приєд-
нано державне підприємство 
«українська правова інформація», 
одним з основних видів діяльності 
якого була редакційно-видавнича 
діяльність.

на сьогодні дп «ЦоІ» продов-
жує видавничу діяльність. Зокре-
ма, готує до друку та видає бюле-
тень «офіційний вісник україни», 
журнал «Бюлетень Міністерства 
юстиції україни», видання «Мето-
дичні рекомендації з формуван-
ня собівартості продукції (робіт, 
послуг) у промисловості», газету 
«правова черкащина». також ор-
ганізовує виготовлення видань 
підприємства, займається реалі-
зацією продукції та послуг всіх 
структурних підрозділів підприєм-
ства. окрім  того, наш науково- 
дослідний відділ з  стандартів, 
методології та  інформаційних 
технологій гармонізує європей-
ські та  міжнародні стандарти 
до  українського законодавства, 
а відділ оціночної діяльності та ін-
вентаризації нерухомого майна 
здійснює оцінку рухомого і неру-

хомого майна, земельних ділянок, 
майнових прав тощо.  

віднедавна на нас покладе-
но надання послуг з організації 
проведення державної реєстра-
ції шлюбу,  в  межах реаліза-
ції пілотного проекту Мін’юсту 
«Шлюб за добу». 

Що саме входить до вашої 
сфери відповідальності  
як державного підприємства 
у реалізації проекту  
«Шлюб за добу»? 

у жовтні ми відкрили філіа-
ли дп «ЦоІ» в ужгороді та  За-

поріжжі , як і  займатимуться 
реалізацією цього проекту на 
місцях. Метою  такої ініціативи 
є  створення сприятливих умов 
для отримання фізичними осо-
бами адміністративних послуг 
у  сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану задля ре-
алізації гарантованого державою 
права на шлюб.

Сервіс покликаний зробити 
одруження максимально зруч-
ним та комфортним. Серед його 
переваг: реєстрація шлюбу в час 
та у місці, обраному жінкою і чо-
ловіком, відсутність необхідності 
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звернення в  драЦС, залучення 
до організації реєстрації шлюбу 
суб’єктів господарювання публіч-
ного права. внесення відомо-
стей до державного реєстру актів 
цивільного стану громадян здій-
снюється не пізніше наступного 
робочого дня після проведення 
реєстрації шлюбу. 

«Шлюб за добу» досить попу-
лярний проект Міністерства юсти-
ції україни. тому кабінет Міністрів 
україни підтримав ініціативу 
Мін’юсту щодо розширення  про-
екту на всю україну. адже раніше 
це  був тільки пілотний проект. 
Зараз він поширюється на 20 на-
селених пунктів. За спрощеною 
процедурою у скорочений термін 
можна одружитися навіть у селах, 
що дасть можливість максимально 
наблизити відповідну адміністра-
тивну послугу до споживачів, 
створивши при цьому сприят-
ливі умови для її  отримання. 
таким сервісом з моменту запуску 
29 липня 2016 року скористалося 
майже 39 тисяч пар. 

окрім того, згадані філії дп 
«ЦоІ» в ужгороді та Запоріжжі бу-
дуть займатися оцінкою рухомого 
та нерухомого майна, земельних 
ділянок, майнових прав  тощо. 
адже  ця послуга теж  входить 
до сфери нашої компетенції. 

Щодо планів на майбутнє: 
очікуємо найближчим часом 
відкриття філій дп «Центр оцін-
ки та інформації» у  Миколаєві,  
херсоні, кропивницькому. а зага-
лом – 22 філій, майже в усіх обла-
стях україни. 

Розкажіть про ВЕспІ – 
Всеукраїнську електронну 
систему правової інформації. 
У чому її переваги,  
і які можливості має  
ця база даних?

Сьогодні громадяни прагнуть 
оперативної і достовірної ін-
формації про нові комунальні 
тарифи, нарахування пенсій, со-
ціальні питання. для їх правового 

захисту видається велика кіль-
кість нормативно-правових актів, 
які публікують офіційні та фахові 
видання. для надшвидкого та широ-
кого охоплення багато мільйонної  
аудиторії правників і  громадян 
дп «Центр оцінки та інформації» 
створило сучасну всеукраїнську 
електронну систему правової  
інформації. 

Це електронна база даних 
для доступу до цифрової версії  
інформаційного бюлетеня «офі-
ційний вісник україни» – єдиного 
офіційного видання Міністерства 
юстиції україни, в якому здійс-
нюється офіційне оприлюднен-
ня повних текстів нормативно- 
правових актів, що набувають 
після опублікування чинного  
характеру. 

Серед мож ливостей бази 
даних веСпІ  – накопичення 
і  зберігання всіх документів, 
які публікуються в «офіційному 
віснику україни», забезпечення 
як повнотекстовим пошуком за 
всіма документами, що містяться 
в  базі даних, так  і  за  додатко-
вими фільтрами: тип документа, 
видавець, дата, випуск «офі-
ційного вісника україни» тощо. 
також  є  можливість створення 
особистого кабінету, де  збері-
гатимуться документи в розрізі 
проектів. реєстрація доступу 
до  бази проводиться як  за  до-
помогою електронної пошти, 
так  і  за допомогою популяр-
них соціальних мереж. додаток 
не потребує ніяких додаткових 
затрат на ліцензійне програмне 
забезпечення і наявності потуж-
них системних ресурсів, – достат-
ньо лише браузера на пк, план-
шеті або  смартфоні. а  високою 
швидкістю пошуку буде задово-
лений кожен, хто хоч раз скори-
стається послугою. Ми  її проте-
стували на 100.000 документів, 
тобто всією нормативною базою 
україни , яка зареєстрована 
в  Міністерстві юстиції за часів 
незалежності, станом на сьогодні.

нині  додаток знаходить-
ся на  стадії бета-тестування, 
тому  ми  пропонуємо користу-
вачам до  кінця поточного року 
скористатися можливістю безко-
штовного користування базою, 
ознайомитися з її можливостями. 
на 2019 рік передплатити і отри-
мати доступ до  веСпІ можна 
як через відділ збуту нашого під-
приємства, так  і безпосередньо 
на сайті https://vespi.dpcoi.com.
ua/. всі оновлення бази даних 
користувачі будуть отримувати 
без витрат часу на поштову пе-
ресилку. тож доступ до правової  
інформації – скрізь під рукою, 
де є інтернет-зв’язок. 
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дп «цоІ» – видавець фахового 
журналу «Бюлетень 
Міністерства юстиції 
України». Чим це видання 
відрізняється  
від «офіційного вісника»?

журнал «Бюлетень Міністерства 
юстиції україни» – загальнодер-
жавне науково-практичне фахове 
видання, яке видається з 1999 року. 
якщо в «офіційному віснику» дру-
куються нормативно-правові доку-
менти, то «БМЮ» – це справжній 
путівник юридичної думки. 

у виданні публікуються цікаві 
наукові дослідження, рецензії, ви-
світлюються найгостріші юридичні 
проблеми. особливістю журналу 

є поєднання теоретичних основ 
права з практикою застосування 
українського законодавства.

на сторінках Бюлетеня висвіт-
люється діяльність служб, які коор-
динуються Міністерством юстиції 
україни, публікуються актуальні ма-
теріали у рубриках: «Сучасна юсти-
ція україни», «у фокусі юстиції», 
«незалежна юридична консульта-
ція». видання знайомить читачів 
з сучасними дослідженнями у га-
лузях конституційного, сімейного, 
екологічного, адміністративного, 
фінансового, кримінального, міжна-
родного права. 

журнал є тим професійним 
виданням в системі органів юсти-

ції, яке поширює правові знання 
серед населення та підвищує про-
фесійний рівень фахівців у галузі 
права, забезпечує діалог між орга-
нами юстиції і громадськістю. 

окрім того, тут можна перечи-
тати цікаві інтерв’ю з відомими 
юристами україни, державними 
діячами в галузі юриспруденції, 
теоретиками і практиками юри-
дичної науки. 

В’ячеславе Миколайовичу, 
сьогодні у Вас є нагода 
звернутися до читачів 
«Бюлетеня Міністерства 
юстиції України»  
через сторінки журналу.

по-перше, якщо у читачів 
є така необхідність, я завжди від-
критий до  спілкування. З  усіма 
пропозиціями, запитаннями і на-
віть зауваженнями, що стосуються 
видавництва, діяльності підприєм-
ства і мене особисто, прошу звер-
татися як за фактичною адресою 
дп «Центр оцінки та інформації», 
так і через соціальні мережі. 

по-друге, я завжди використо-
вую будь-яку можливість розпові-
сти про наші успіхи, напрацювання, 
плани і заходи через радіо- або теле - 
ефіри, публікації в друкованих засо-
бах масової інформації, тому радий, 
коли така можливість з’являється. 

до речі, на початку грудня ми 
традиційно братимемо участь 
у тижні права, заходах Міністер-
ства юстиції україни, які сприяють 
правовій обізнаності громадян. 

окрім того, якщо громадяни 
до нас звертаються з проблемами 
або пропозиціями, ми розцінюємо 
це як небайдужість до нашої ро-
боти і всіляко намагаємося знайти 
компромісне розв’язання проблем 
та розглянути поставлені задачі. 
адже вважаю чітку позицію і не-
байдужість особливо цінними яко-
стями для будь-якої людини. 

І наостанок, хочу побажати 
нашим читачам миру, душевної рів-
новаги і тільки правдивої правової 
інформації.   
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павло петренко
підписав від імені України  

дві міждержавні угоди з Казахстаном 

Міністр юстиції україни наголосив, що забезпечення законності та виконання справедливих рішень 
судів є одними з ключових завдань кожної держави.

«Завдяки підписаним документам правопорушник не зможе переховуватись у жодній з наших країн. 
Ми забезпечили підґрунтя для ефективної співпраці правоохоронних органів обох держав у рамках роз-
слідування кримінальних справ», – наголосив очільник Мін’юсту. він зауважив: основною метою укладення 
договорів є створення умов для взаємодії судів, органів прокуратури та інших компетентних органів щодо 
попередження та розслідування злочинів, а також здійснення заходів з конфіскації доходів, отриманих 
злочинним шляхом.

під час зустрічі павло петренко зазначив, що казахстан є одним з ключових стратегічних партнерів 
україни.

«наша країна зацікавлена в поглибленні співпраці в рамках міжнародних організацій і глобальних 
економічних і політичних ініціатив», – підкреслив Міністр юстиції.

також було обговорено реформування прокуратури в україні та казахстані, створення антикорупційних 
органів і реформування пенітенціарної системи.    

Міністр юстиції Павло Петренко в рамках візиту до Казахстану провів зустріч  
з Генеральним прокурором Республіки Кайратом Кожамжаровим. Під час зустрічі відбулося підписання  

Договору між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію та Договору між Україною  
та Республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах.

сучасна юстиція україни        міжнародне співробітництво
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досвід системи Бпд
щодо гендерної рівності 

презентовано у Раді Європи 

ко н ф е р е н ц і я  в і д б у л а с я 
18-19 жовтня і у межах проекту 
PGG «Зміцнення доступу до пра-
восуддя для жінок, які є жертва-
ми насильства в шести країнах 
Східного партнерства». в  її  ро-
боті взяли участь представники 

Система безоплатної правової допомоги в Україні повинна гарантувати гендерну рівність  
у доступі до правової допомоги. Законодавчі новації, наявні механізми та нові ініціативи  

щодо гендерних питань та протидії домашньому насильству презентовані на регіональній  конференції  
«Доступ до правосуддя жінок-жертв насильства» в Раді Європи (Страсбург, Франція).

урядів азербайджану, вірменії, 
грузії, республіки Молдова, украї-
ни та Білорусі, органів юстиції цих 
країн, міжнародних та регіональ-
них організацій, науковці.

під час конференції обгово-
рені практичні дії щодо застосу-

вання стандартів Стамбульської 
конвенції для забезпечення до-
ступу до правосуддя жінок, які по-
терпіли від насильства. конвенція, 
яку україна підписала у 2011 році, 
є фундаментальним документом, 
що зобов’язує уряди країн вжити 
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конкретних заходів для бороть-
би з усіма формами насильства 
щодо жінок.

так, 7 січня 2018 року набрав 
чинності Закон україни «про за-
побігання та протидію домаш-
ньому насильству», яким  вне-
сені зміни до  Закону україни 
«про  безоплатну правову до-
помогу». Зокрема, розширено 
доступ до безоплатної вторин-
ної правової допомоги для осіб,  
які постраждали від домашньо-
го насильства або насильства  
за ознакою статі.

у питаннях гендерної рів-
ності досягнуто прогресу, але ба-
гато чого ще потрібно зробити. 
як  свідчить практика надання 
Бпд, серед клієнтів місцевих цен-
трів безоплатної вторинної до-
помоги жінки становлять 60%. 
подекуди жінкам складніше, 
аніж чоловікам, отримати до-
ступ до  системи правосуддя.  
така ситуація має кілька чинників: 
наявні дискримінаційні стерео-
типи у  суспільстві, недостатня 
обізнаність жінок щодо їхніх 
прав, дещо упереджене ставлен-
ня співробітників органів охоро-
ни правопорядку до  «сімейних 
скандалів» тощо.

«люди, які потерпіли від на-
сильства, а переважно це жінки, 
не повинні зазнавати дискриміна-
ції під час взаємодії із системою 
правосуддя», – наголосила заступ-
ник директора координаційного 
центру з надання правової допо-
моги олена Сінчук, презентуючи 
досвід україни.

Щодо правової допомоги осо-
бам, які постраждали від домаш-

нього насильства або насильства 
за ознакою статі, то фахівці си-
стеми Бпд брали участь у  ро-
зробці нормативно-правових 
актів у складі міжвідомчої робо-
чої групи, що створена з метою 
повної імплементації нового за-
конодавства про протидію до-
машньому насильству.

З ініціативи системи безоплат-
ної правової допомоги та  між-
народних партнерів в  україні 
утворюється мережа сімейних рад-
ників. активні громадяни, які прой-
шли спеціальне навчання, залуча-
ються для допомоги іншим людям 
отримувати інформацію з питань 
сімейного права  та захисту їхніх 
прав у співпраці із системою безо-
платної правової допомоги. 

сЕРЕд УКРаїНцІВ РЕГУлЯРНо  
пРоВодитЬсЯ ІНфоРМацІЙНо- 

РоЗ’ЯсНЮВалЬНа РоБота – сЕМІНаРи, 
тРЕНІНГи, КРУГлІ столи Щодо  

попЕРЕдЖЕННЯ та пРотидІї УсІМ 
ВидаМ НасилЬстВа та подолаННЯ 

ГЕНдЕРНоГо дисБалаНсУ. 

фахівці системи Бпд та адво-
кати, які надають безоплатну до-
помогу, мають можливість про-
ходити тренінги та навчальні 
курси з цієї тематики.Зокрема, 
у вільному доступі розміщений 
розроблений курс дистанційно-
го навчання «правова допомога 
постраждалим від насильства 
у сім’ї». підготовлено також низку 
правових консультацій у довід-
ково-інформаційній платформі 
«WikiLegalAid» з питань у сфері 
сімейного права та протидії до-
машньому насильству, з  якими 
найчастіше звертаються клієнти 
до системи Бпд. Ця система ви-
користовується співробітниками 
системи Бпд для надання ком-
плексних консультацій клієнтам.

«поступово посилюючи наші 
інституціональні підходи до ген-
дерної рівності, ми розробили 
проект гендерної стратегії систе-
ми надання правової допомоги 
в  україні. Його впровадження 
дасть можливість системі Бпд 
в україні стати зразком інтеграції 
гендерної проблематики до си-
стеми правосуддя на національ-
ному та міжнародному рівнях», – 
переконана олена Сінчук.    

поЧиНаЮЧи З цЬоГо РоКУ,  
постРаЖдалІ ВІд НасилЬстВа 

отРиМали БІлЬШЕ МоЖлиВостЕЙ 
достУпУ до БЕЗоплатНої  

пРаВоВої допоМоГи. 

представники Ради Європи 
надали схвальну оцінку Україні  
щодо впровадження стандартів 

стамбульської конвенції  
для забезпечення доступу 

до правосуддя жінок,  
які потерпіли від насильства.
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Інститут кримінально-
виконавчої служби:

VІ МІЖНаРодНа  
НаУКоВо-пРаКтиЧНа КоНфЕРЕНцІЯ

науковий захід відкрив на-
чальник Інституту Є. Ю. Бараш. до 
учасників конференції з вітальни-
ми словам звернулися: заступник 
Міністра юстиції д. в. чернишов, 
начальник адміністрації державної 
кримінально-виконавчої служби 
о. г. крикушенко, віце-президент – 
керівник київського регіонального 
центру напрн україни н. С. кузнє-
цова. у конференції взяли участь 
представники іноземних держав: 
а. ленчук, директор пенітенціар-
ного департаменту Центрального 
апарату тюремної служби польщі, 
М. голембьовскі, заступник началь-
ника Центрального навчального 
закладу тюремної служби поль-
щі, в. гіл – керівник місії NORLAU 
у сфері пробації (норвегія), Б. філіп, 
член данського гельсинського комі-
тету з прав людини, айрапетян а. С., 
кандидат юридичних наук, доцент, 
директор Центру правового нав-
чання і реалізації реабілітаційних 
програм (вірменія), х.  де  Сюре-
ман, координатор мережі судових 

процесів у пенітенціарній сфері  
(франція).

З вітальними словами та нау-
ковими виступами до  учасників 
конференції також звернулися ака-
деміки академій правових та пе-
дагогічних наук: Скрипнюк о. в. , 
Синьов  в.  М. , Максименко  С. д. , 
Шакун  в.  І. , ярмиш  о.  н. , Музи-
ка а. а. та народний депутат україни 
Марченко о. о.

у рамках пленарного засідан-
ня для учасників конференції 
було презентовано підручник 
«кримінально-виконавче право 
україни : (у 2-х т.) / [а. а. Музика, 

Інститутом кримінально-виконавчої служби у жовтні цього року за участі українських та іноземних  
науковців, науково-педагогічних працівників провідних закладів вищої освіти, представників органів державної  

влади, народних депутатів, практичних працівників Державної кримінально-виконавчої служби України  
і пробації, представників громадських та правозахисних організацій проведено VІ міжнародну науково- 
практичну конференцію на тему «Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває у конфлікті  

з законом, крізь призму правових реформ». Співорганізаторами конференції виступили Київський регіональний 
центр Національної академії правових наук України та ГО «Пенітенціарна асоціація України».

в. я. конопельський, Є. о. письмен-
ський та ін.] ; за заг. ред. докт. юрид. 
наук, проф. Є. Ю. Бараша. – к. : нац. 
акад. внутр. справ, фоп кандиба 
т. п., 2018», та фаховий науковий 
журнал «вісник пенітенціарної асо-
ціації україни».

робота конференції здійснюва-
лася у рамках двох секцій: 1) зако-
нодавче забезпечення правових 
реформ; 2) соціально-гуманітарна 
політика як складова державної 
політики реформування правової 
системи. усі учасники отримали 
збірник матеріалів конференції, 
нові знання та приємні враження.    dpcoi.c
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Відповідно до статті Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника  
або визнання його банкрутом» (далі – Закон про банкрутство) банкрутство –  

визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність  
за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку,  

визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів  
не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

проблеми  
примусового стягнення  

у процедурі банкрутства

незалежна юридична консультація

С. С. Чернецький  
головний спеціаліст відділу  
з питань банкрутства  
Головного територіального  
управління юстиції у місті Києві
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вищезазначена постанова 
державного виконавця або при-
ватного виконавця про відкриття 
виконавчого провадження вже 
обумовлює той факт, що боржник 
добровільно не виконує відповід-
не судове рішення.

Згідно  з частиною  першою 
статті 5 Закону україни «про ви-
конавче провадження» (далі – 
Закон) примусове виконання 
рішень покладається на органи 
державної виконавчої служби 
(державних виконавців) та у пе-
редбачених цим Законом ви-
падках на приватних виконавців, 
правовий статус та організація 
діяльності яких встановлюють-
ся Законом україни «про органи 
та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рі-
шень інших органів».

при цьому варто зазначити, 
що під час здійснення примусово-
го стягнення у рамках процедури 
банкрутства можуть виникнути 
та на практиці мають місце певні 
неузгодженості в  діях виконав-

ця та  арбітражного керуючого,  
можливо, зумовлені їх різними 
завданнями.

у деяких випадках послідов-
ність дій чітко врегульована на 
рівні законодавства. Зокрема, 
якщо підприємство визнано бан-
крутом та відкрито ліквідаційну 
процедуру, виконавчий документ 
направляється виконавцем до го-

сподарського суду, який веде 
провадження у справі про бан-
крутство підприємства боржни-
ка. надалі арбітражний керую-
чий додає виконавчий документ 
до  реєстру вимог кредиторів. 
тобто  у  такому випадку відсут-
ні судові суперечки щодо того,  
ким та у який спосіб буде стяг-
нуто  кошти для  погашення за-
боргованості.

натомість у випадку, коли вве-
дено процедуру розпорядження 
майном, арбітражний керуючий 
є розпорядником майна та згід-
но з частиною сьомою статті 22 
Закону про банкрутство госпо-
дарський суд за заявою розпо-
рядника майна скасовує арешти 
з майна боржника чи інші обме-
ження щодо розпорядження його 
майном у разі якщо такі арешти 
чи обмеження перешкоджають 
господарській діяльності борж-
ника та  відновленню його пла-
тоспроможності. у цьому зв’язку 
варто зазначити про пункт 4 ча-
стини першої статті  34 Закону, 

справа про банкрутство порушується господарським судом,  
якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять  

не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати,  
які не були задоволені боржником протягом трьох місяців  

після встановленого для їх погашення строку,  
якщо інше не передбачено цим Законом.

для порушення справи потрібно подати заяву  
про відкриття провадження у справі про банкрутство. до такої заяви додаються:

– докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом він не підлягає сплаті;
– довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано 

представником;
– докази того, що сума безспірних вимог кредитора (кредиторів) сукупно становить не менше трьохсот 

мінімальних розмірів заробітної плати, якщо інше не передбачено цим Законом;
– рішення суду про задоволення вимог кредитора, що набрало законної сили;
– відповідна постанова державного виконавця або приватного виконавця про відкриття виконавчого 

провадження з виконання вимог кредитора;
– докази того, що сума вимог кредитора (кредиторів) не забезпечена повністю заставою майна борж-

ника (за наявності застави).

Наприклад, при здійсненні 
своїх повноважень державний 

виконавець виносить постанову 
про накладення арешту  

на майно та/або на кошти  
на рахунках боржника,  

а арбітражний керуючий,  
у свою чергу, має можливість 
скасування такої постанови,  

якщо це заважає  
здійсненню ним повноважень  

як арбітражним керуючим.dpcoi.c
om.ua
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відповідно до якого виконавець 
зупиняє вчинення виконавчих 
дій у разі порушення господарсь-
ким судом провадження у справі 
про банкрутство боржника, якщо 
відповідно до  закону на вимо-
гу стягувача поширюється дія 
мораторію, запровадженого го-
сподарським судом. натомість 
виконавець не зупиняє вчинен-
ня виконавчих дій за рішеннями 
про виплату заробітної плати, 
аліментів, відшкодування шкоди, 
завданої каліцтвом, іншим уш-
кодженням здоров’я або смертю 
особи, авторської винагороди, 
повернення невикористаних та 
своєчасно неповернутих коштів 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
у  зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності, рішеннями не-
майнового характеру, у разі пере-
бування виконавчого проваджен-
ня на стадії розподілу стягнутих 
з боржника грошових сум (у тому 
числі одержаних від реалізації 
майна боржника).

у свою чергу, згідно з частиною 
четвертою статті 35 Закону арешт, 
накладений виконавцем на майно 
боржника, у тому числі на кошти 
на рахунках боржника у банках 
та інших фінансових установах, 
протягом строку, на який викона-
вець зупиняє вчинення виконав-
чих дій, не знімається. крім того, 
упродовж строку зупинення вчи-
нення виконавчих дій виконавець 
має право звертатися до суду, 
а також вживати заходів до роз-
шуку боржника (його майна) або 
проведення перевірки його май-
нового стану. отже, виконавець 
при здійсненні своїх повноважень 
щодо примусового стягнення на-
кладає арешти, які не знімають-
ся навіть у випадку зупинення 
судом виконавчих дій. враховую-

чи, що такі арешти можуть пере - 
шкоджати виконанню своїх 
повноважень арбітражним керу-
ючим, він має право звернутись 
до суду із заявою про скасування 
таких арештів.

практично така сама ситуація 
і під час процедури санації, коли 
виконавець накладає арешт, а ар-
бітражний керуючий у свою чергу 
звертається до суду щодо скасу-
вання таких арештів.

у підсумку ми отримуємо кру-
гообіг судової тяганини щодо на-
кладення та скасування арештів.

вбачається, що для уникнен-
ня подібних ситуацій потрібно 
на законодавчому рівні врегулю-
вати відповідні питання, зокрема, 
закріпити, що у разі порушення 
справи про банкрутство (незалеж-
но від його процедури) виконавчі 
документи мають передаватися 
до господарського суду, який веде 
провадження у справі про бан-
крутство, та включати таких стя-
гувачів за цими документами до 

реєстру вимог кредиторів для по-
дальшої виплати коштів у порядку 
черговості.

не може не привертати увагу 
і ситуація, коли підприємство-бан-
крут під час застосування до нього 
процедури розпорядження май-
ном чи санації через арешт коштів 
на рахунках не має можливості 
сплатити за комунальні послуги 
чи сплатити податки, що зумов-
лює нарахування штрафів та пені 
і ще більше ускладнює ситуацію.

в якості прикладу можна на-
вести провадження у  справі 
№ 910/10562/14 про банкрутство 
тов «Мостобудівельна компанія 
МСу», в якому тривалі судові су-
перечки між виконавцем та ар-
бітражним керуючим і керуючим 
санацією тільки сприяли збіль-
шенню поточної заборгованості 
підприємства-банкрута та у по-
дальшому практично унеможли-
вили погашення заборгованості 
із заробітної плати.

все це, на нашу думку, зумов-
лює необхідність вдосконалення 
нормативно-правового регулю-
вання відповідних процедур 
з метою створення пріоритетних 
умов для відновлення платоспро-
можності підприємства-боржника.

так, для сприяння віднов-
ленню платоспроможності під-
приємства-боржника вбачається 
за доцільне внести зміни до пун-
кту  8 частини першої статті 39 
Закону, зокрема, положення 
«виконавче провадження підля-
гає закінченню у разі визнання 
боржника банкрутом» замінити 
на положення «виконавче про-
вадження підлягає закінченню 
у  разі порушення господарсь-
ким судом провадження у справі 
про  банкрутство боржника», 
а пункт чотири у частині першій 
статті 34 Закону – виключити.   

Як відомо, при процедурах 
розпорядження майном  

чи санації підприємство-боржник 
не припиняє своєї господарської 
(підприємницької) діяльності,  

але неузгодженість дій виконавця 
та арбітражного керуючого  
на цих етапах призводить 
до затягування процедури 

банкрутства та, як наслідок,  
до ще більшого зростання  

поточних боргів підприємства, 
що є однією з причин подальшого 

застосування процедури ліквідації 
підприємства боржника.

dpcoi.c
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думки експертів з права           кримінальне право

Щодо ІМУНІтЕтУ
ВІд КРиМІНалЬНоГо пЕРЕслІдУВаННЯ  

За НЕЗаКоННЕ ЗБаГаЧЕННЯ  
оКРЕМих ВисоКопосадоВцІВ 

удк 343.352

з. а. загиней   
начальник відділу кримінально-правових 

дисциплін Інституту спеціальної підготовки 
національної академії прокуратури україни,  

доктор юридичних наук, доцент

успішність реалізації будь-яких 
заходів у сфері протидії корупції 
напряму залежить від якості за-
конодавства україни (як антико-
рупційного, так і регулятивного 
чи  охоронного), що забезпечує 
діяльність держави, її інституцій. 
відповідною якістю повинні ха-
рактеризуватися й кримінально- 
правові норми, в яких містяться 
склади корупційних злочинів, пе-
редбачаються заходи реагування 
на їх учинення. проблема якості 
кримінального закону україни 
пов’язана з вирішенням різного 
роду проблем, зокрема, й тих, які 
стосуються законодавчих кон-
струкцій кваліфікованих складів 

корупційних злочинів. адже пра-
вильне обрання кваліфікуючих 
ознак, конструювання за  їх  до-
помогою кваліфікованих складів 
корупційних злочинів зумовлює 
належне реагування держави 
на факти їх учинення. також від-
повідної уваги науковців потре-
бує й  проблема запозичення 
у кримінально-правову матерію 
антикорупційної термінології і, 
навпаки, використання у Законі 
україни «про запобігання коруп-
ції» кримінально-правових понять, 
що зумовлює встановлення їх змі-
сту у процесі правозастосування. 
як вдало вказував М. І. панов, не-
обхідною умовою забезпечення 

якості кримінального законодав-
ства, у процесі його формування 
та удосконалення, є врахування 
наявності об’єктивно існуючих си-
стемних відносин і зв’язків (зов-
нішніх та внутрішніх) елементів 
цього складного явища [1]. та-
кими  явищами є кримінально- 
правові  норми, що вміщені 
у кримінальному кодексі украї-
ни (далі – кк україни) та у Законі 
україни «про запобігання коруп-
ції» (далі – Закон) [2].

у теорії кримінального права 
україни проблема законодавчих 
конструкцій корупційних складів 
злочинів, зокрема, й кваліфікова-
них, ще не стала предметом скру-

о. о. кваша  
провідний науковий співробітник відділу проблем 
кримінального права, кримінології та судоустрою 

Інституту держави і права ім. в. М. корецького  
нан україни, доктор юридичних наук, професор
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пульозного вивчення. науковці 
зазвичай обмежуються тлумачен-
ням кваліфікуючих ознак відповід-
них складів злочинів, не заглиблю-
ючись у їх зміст та не враховуючи 
специфіку законодавчої моделі 
кваліфікованих складів злочинів. 
у царині кримінально-правового 
дослідження проблеми встанов-
лення ознак незаконного збага-
чення, а  також інших корупцій-
них злочинів виокремимо праці 
о. З. гладуна, р. л. Максимовича, 
д.  М.  Михайленка, а.  С.  осад-
чої, М. І. хавронюка, н. М. ярмиш, 
І. М. ясінь та ін. однак у них не-
достатньою мірою вирішена про-
блема суб’єкта незаконного збага-
чення, яка пов’язана з недоліками 
конструювання кваліфікованого 
складу цього злочину, що зумов-
лює ряд проблем, з якими можуть 
стикнутися практичні працівники 
під час кваліфікації за ст. 368-2 
кк україни. 

Метою статті є визначення 
такої ознаки складу незаконного 
збагачення (ст. 368-2 кк україни), 
як суб’єкт злочину, зокрема, тлума-
чення понять «особа, уповноваже-
на на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування», 
«особа, яка займає відповідальне 
становище», «особа, яка  займає 
особливо відповідальне станови-
ще», а також виявлення недоліків 
законодавчого конструювання 
кваліфікованих складів незакон-
ного збагачення.

Згідно з  чинною редакцією 
ст. 368-2 кк україни суб’єктом не-
законного збагачення визнається 
особа, уповноважена на виконан-
ня функцій держави або місце-
вого самоврядування, якою згід-
но з приміткою ст. 368-2 кодексу, 
є особа, зазначена у п. 1 ч. 1 ст. 3 
Закону [3]. таким чином, диспозиція 
ч. 1 ст. 368-2 кк україни у частині 
визначення суб’єкта злочину – 
бланкетна та відсилає для з’ясу-
вання змісту відповідної ознаки 
основного складу злочину до анти-
корупційного закону україни.

проте суб’єкт незаконного 
збагачення у попередніх, уже не-
чинних, редакціях ст.  368-2 
кк україни називався по-іншому. 
так, у первісній редакції цієї статті 
суб’єктом основного складу злочи-
ну була названа службова особа. 
лише після прийняття Закону 
ст. 368-2 кодексу була викладена 
у новій редакції, і в текст її диспо-
зиції потрапив термінологічний 
зворот з антикорупційного зако-
нодавства – особа, уповноважена 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування. 
Суб’єктом зловживання впливом 
(ст. 369-2 кк україни) також назва-
на така особа. окрім того, суб’єк-
том декларування недостовірної 
інформації (ст. 366-1 кк україни) 
є суб’єкт декларування, який згід-
но з приміткою цієї статті, що від-
силає до ст. 45 Закону, визнається 
частиною поняття «особа, уповно-
важена на виконання функцій 
держави». «чи  правильним був 
такий шлях запозичення у термі-
нологічне поле кк україни тер-
мінології з антикорупційного за-
конодавства?» на це  запитання 
можна буде дати відповідь згодом. 
оскільки ще минуло не так багато 
часу з моменту набрання чинності 
відповідних кримінально-право-
вих норм. однак певні недоліки 
такого кроку, що  призводять 
до  пробільності законодавства, 
вже можна констатувати.

так, перелік осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, 
міститься у ст. 3 Закону. Зауважи-
мо, що суб’єктом незаконного зба-
гачення є лише особи, зазначені 
у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону. перелік таких 
осіб є казуїстичним та  умовно- 
орієнтовним, адже окрім їх  ви-
черпного переліку законодавець 
все ж залишає відкритим цей пе-
релік, оскільки вказує, що до осіб, 
уповноважених на  виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, належать по-
садові та службові особи інших 

державних органів , органів 
влади автономної республіки 
крим (арк) (пп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 
Закону). Здавалося б, цим вирі-
шуються всі складні запитання. 
однак така відкритість казуїстич-
ного переліку створює проблему, 
оскільки вказівка на державний 
орган унеможливлює віднесення 
до осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, тих осіб, 
функції яких є спорідненими 
до тих, що перераховані у  п.  1 
ч. 1 ст. 3 Закону. однак установа, 
в якій вони ці функції виконують, 
належить до установ чи організа-
цій, але не до державних органів. 
адже  державний орган визна-
чається у ст. 1 Закону як орган дер-
жавної влади, в тому числі коле-
гіальний державний орган, інший 
суб’єкт публічного права, незалеж-
но від наявності статусу юридичної 
особи, якому згідно із законодав-
ством надані повноваження здій-
снювати від імені держави владні 
управлінські функції, юрисдикція 
якого поширюється на всю тери-
торію україни або на окрему адмі-
ністративно-територіальну оди-
ницю [2].

наприклад, у пункті 1 ч. 1 ст. 3 
Закону не вказано на таких поса-
дових осіб, як глава адміністрації 
президента україни (далі – апу), 
його перший заступник та заступ-
ники. Згідно з п. 9 положення про 
адміністрацію президента украї-
ни глава апу здійснює загаль-
не керівництво апу, спрямовує 
її діяльність на ефективне забез-
печення здійснення президентом 
україни визначених конституцією 
україни повноважень, представляє 
апу у відносинах з іншими орга-
нами, підприємствами, установами 
та організаціями; подає на підпис 
президентові україни проекти 
указів, розпоряджень та доручень 
президента україни, закони украї-
ни, що надійшли на підпис главі 
держави, проекти пропозицій 
президента україни до законів 
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для застосування щодо них права 
вето, конституційних подань пре-
зидента україни до конституцій-
ного Суду україни (кС україни), 
листів та інших документів, під-
писує додатки до актів президен-
та україни; координує діяльність 
першого заступника та  заступ-
ників глави апу, керівника апарату 
апу, радників президента україни, 
прес-секретаря президента украї-
ни, уповноважених президента 
україни, забезпечує координацію 
роботи структурних підрозділів 
адміністрації; забезпечує коор-
динацію роботи консультативних, 
дорадчих та інших утворених 
президентом україни допоміж-
них органів і служб, їх взаємодію 
із  структурними підрозділами 
апу; організовує контроль за ви-
конанням указів, розпоряджень 
та  доручень президента украї-
ни; вносить президентові украї-
ни пропозиції щодо призначення 
на посади і  звільнення з  посад 
першого заступника, заступників 
глави апу, керівника апарату апу, 
радників президента україни, 
прес-секретаря президента украї-
ни, уповноважених президента 
україни; визначає порядок відві-
дування громадянами та охорони 
адміністративних будинків і служ-
бових приміщень апу; затверджує 
в установленому порядку штатний 
розпис апу, структуру самостій-
них структурних підрозділів апу; 
реалізовує в межах повноважень, 
визначених законодавством, дер-
жавну політику у сфері охорони 
державної таємниці тощо [3]. 

глава апу, його перший за-
ступник та  заступники, на  нашу 
думку, не можуть бути віднесені 
до осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, оскільки 
відповідні посади не зазначені 
у жодному з підпунктів п. 1 ч. 1 
ст.  3 Закону (підпункти  «а»-«з» 
та підпункт «і»). не можуть бути 
віднесені вказані вище посади 
і до посадових та службових осіб 

інших державних органів, органів 
влади арк, адже апу не є держав-
ним органом у  розумінні Зако-
ну. відповідно до п. 1 положення 
про апу, адміністрація є постій-
но діючим допоміжним органом,  
утвореним президентом украї-
ни відповідно до п. 28 ч. 1 ст. 106 
конституції україни. отже, апу 
не належить до органів державної 
влади, оскільки офіційно має ста-
тус допоміжного органу. 

таким чином, доходимо вис-
новку, що глава апу, його перший 
заступник та заступники не можуть 
бути суб’єктами незаконного зба-
гачення (ч. 1 ст. 368-2 кк україни). 
не можуть визнаватися ці поса-
дові особи й суб’єктами деклару-
вання недостовірної інформації 
(ст. 366-1 кк україни). також вони 
не є об’єктами впливу у складі зло-
чину, передбаченого у  ст.  369-2 
«Зловживання впливом» кк украї-
ни. хоча якби ці особи вчинили 
відповідні протиправні дії, на-
приклад, у  2012  р. , вони могли 
б визнаватися суб’єктом незакон-
ного збагачення, оскільки належа-
ли до службових осіб (за ознакою 
виконання організаційно-розпо-
рядчих функцій), які й визнавалися 
законодавцем суб’єктом незакон-
ного збагачення. 

З історичного екскурсу у нор-
мативне регулювання право-
вого статусу керівництва апу 
вбачається, що згідно з Законом 
україни «про державну службу» 
від 16.12.1993 р. керівники апу 
були віднесені до першої категорії 
посад державних службовців (ч. 2 
ст. 25) [4]. а тому згідно з підпун-
ктом «в» пункту 1 ч. 1 ст. 4 Закону 
україни «про засади запобігання 
і протидії корупції» від 7.04.2011 р. 
вони як державні службовці визна-
валися особами, уповноваженими 
на  виконання функцій держави 
або  місцевого самоврядування 
[5]. Більше того, глава, перший за-
ступник та заступники голови апу 
належали до таких осіб і  згід-
но з  чинним Законом україни 

«про запобігання корупції» до мо-
менту набрання чинності Законом 
україни «про державну службу» 
від  10.12.2015  р. (1.05.2016  р.), 
згідно з яким ці посадові особи 
були «виведені» зі сфери право-
вого регулювання законодавства 
україни про державну службу [6]. 
а тому з дати набрання чинності 
цим законом на главу апу, його 
першого заступника та  заступ-
ників не поширюється й антико-
рупційне законодавство україни.

абсурдність цієї ситуації оче-
видна, оскільки згідно з переліком 
посад з високим або підвищеним 
рівнем корупційних ризиків, за-
твердженого рішенням наЗк від 
17.06.2016 р. № 2, до таких посад 
належать посади глави апу та його 
заступників [7], які у розташовані 
у цьому переліку на першому місці. 
Це означає, що наЗк визначило, 
що відповідні посади характери-
зуються найвищим рівнем коруп-
ційних ризиків у державі.

очевидно, це не єдина «право-
ва ніша» та «правовий привілей» 
стосовно окремих категорій служ-
бових осіб, які фактично не під-
лягатимуть кримінальній від-
повідальності за ряд корупційних 
та  квазікорупційних злочинів, 
оскільки не віднесені законодав-
цем до суб’єктів цих злочинів. кіль-
кість таких законодавчих прогалин 
можна буде виявити лише у про-
цесі правозастосування.

Суб’єктом трьох складів зло-
чинів у кк україни названо службо-
ву особу, яка займає відповідальне 
або особливо відповідальне ста-
новище. при цьому відповідна 
ознака складу злочину належить 
до кваліфікуючих (чч. 3, 4 ст. 368, 
чч. 2, 3 ст. 368-2, чч. 3, 4 ст. 369, ч. 3 
ст. 382 кодексу). водночас відповід-
ні термінологічні звороти викори-
стовуються і в Законі. Зокрема, згід-
но з абз. 2 ч. 1 ст. 50 цього Закону 
декларації службових осіб, які зай-
мають відповідальне та особливо 
відповідальне становище, підляга-
ють обов’язковій повній перевірці.
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особливістю регулювання 
кримінально-правових та  анти-
корупційних правовідносин є те, 
що  поняття «службова особа, 
яка займає відповідальне стано-
вище» та «службова особа, яка за-
ймає особливо відповідальне ста-
новище» роз’яснюються у вказаних 
вище нормативних актах (приміт-
ки 2, 3 ст. 368 кк україни, приміт-
ка ст. 50 Закону). у кожному з них 
вказано, що відповідна дефініція 
поширюється лише на передба-
чені статті (наприклад, визначення 
вказаних вище понять поширюєть-
ся у примітках 1 та 2 ст. 368, за-
стосовується щодо цієї статті, 
а також щодо ст. ст. 368-2, 369, 382 
кк україни). вказівка на чинність 
законодавчих дефініцій означає, 
що, наприклад, визначення понять, 
вміщене у Законі, до статей  кк 
не застосовується. Цьому, очевид-
но, є об’єктивні причини, оскільки 
антикорупційні правовідносини 
є відмінними від кримінально-пра-
вових. а тому з метою їх урегулю-
вання Закон може містити дефіні-
ції понять у відмінному значенні 
порівняно з іншими нормативни-
ми актами.

Це має місце відносно визна-
чень понять «службова особа, 
яка  займає відповідальне ста-
новище» та  «службова особа, 
яка займає особливо відповідаль-
не становище». як  вбачається 
з їх порівняння, до осіб, які зай-
мають особливо відповідальне 
становище, належать такі особи, 
які  не  зазначені у  кк  україни: 
член, інспектор вищої ради право-
суддя та  вищої кваліфікаційної 
комісії суддів україни. водночас 
голова кС україни, його заступни-
ки та судді кСу, голова верховного 
Суду україни (далі – вС україни), 
його перший заступник, заступ-
ники та судді вС україни, голо-
ви вищих спеціалізованих судів, 
їх  заступники та  судді вищих 
спеціалізованих судів належать 
до осіб, які займають відповідаль-
не становище згідно з Законом, 

та до осіб, які займають особли-
во відповідальне становище від-
повідно до кк україни.

незважаючи на специфічність 
предмета правового регулювання 
антикорупційного законодавства 
та кримінального права, все ж до-
цільним є застосування у системі 
законодавства україни єдиної тер-
мінології. надання одному і тому ж 
поняттю різного значення у нор-
мативних актах може мати місце 
лише за наявності виняткових об-
ставин та вагомих підстав.

варто звернути увагу й на те, 
що у ст. ст. 368, 369 та 382 кк украї-
ни кваліфікуючі ознаки, пов’язані 
з вчиненням відповідних злочинів 
особами, які займають відповідаль-
не або  особливо відповідальне 
становище, виокремлені з такої 
ознаки основних складів, як суб’єкт 
вчинення (ним є службова особа) 
(злочин, передбачений у ст. 369 
кк  україни, ураховуючи поло-
ження про необхідну співучасть 
з особою, яка вчиняє злочин, пе-
редбачений у ст. 369 кк україни, 
вчиняється відносно службової 
особи). водночас у складі злочину, 
передбаченого у ст. 368-2 «неза-
конне збагачення» кк  україни, 
вбачається певний «нормативний 
дисонанс» у вигляді виокремлен-
ня кваліфікуючих ознак відповід-
ного складу злочину та, відповід-
но, конструювання кваліфікованих 
складів незаконного збагачення. 

як було зазначено вище, 
суб’єктом незаконного збагачен-
ня названо особу, уповноважену 
на  виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, 
якою згідно з приміткою ст. 368-2 
кк  україни є особа, зазначена 
у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону. таким чином, 
диспозиція ч. 1 ст. 368-2 кк украї-
ни у частині визначення суб’єкта 
злочину – бланкетна та відсилає 
для з’ясування змісту відповідної 
ознаки основного складу злочину 
до антикорупційного закону. 

водночас відповідальність 
за незаконне збагачення дифе-

ренційована законодавцем з ура-
хуванням ознак спеціального 
суб’єкта злочину: вчинення злочи-
ну службовою особою, яка займає 
відповідальне становище (ч.  2), 
або службовою особою, яка зай-
має особливо відповідальне ста-
новище (ч. 3). дефініції вказаних 
вище понять закріплено у  чч.  2 
та 3 примітки ст. 368 кк україни. 
як вбачається з їх аналізу, блан-
кетність відповідних формулю-
вань пов’язана вже не з Законом, 
а  з  Законом україни «про  дер-
жавну службу». у цьому, на нашу 
думку, вбачається недолік нор-
мотворчої техніки конструювання 
кваліфікованих складів злочинів, 
передбачених у ст. 368-2 кк украї-
ни. адже  кваліфіковані склади, 
як прийнято у кримінально-право-
вій науці, повинні включати ознаки 
основного складу (конститутивні 
ознаки), а також одну або декіль-
ка кваліфікуючих ознак, наяв-
ність яких власне й посилює кри-
мінальну відповідальність особи. 
однак,  як  вбачається з  аналізу 
конститутивних ознак незаконно-
го збагачення (ч. 1) та кваліфіку-
ючих ознак відповідного складу 
злочину (чч. 2 та 3), законодавець 
при конструюванні кваліфікова-
них складів не додав кваліфіку-
ючі ознаки,   змінив зміст такої 
ознаки як суб’єкт злочину. у цьому, 
на нашу думку, й вбачається не-
долік нормотворчої техніки, про 
який йшлося вище. 

так, той же глава апу, його 
перший заступник та  заступни-
ки не можуть визнаватися служ-
бовими особами, які  займають 
відповідальне та  особливо від-
повідальне становище, оскільки 
вони не віднесені до  переліку 
таких  осіб у  примітці ст.  368 
кк україни. не можуть відповід-
ні посади відноситися і до осіб, 
які займають відповідальне чи осо-
бливо відповідальне становище 
на підставі інших критеріїв, зазна-
чених у примітці ст. 368 кк украї-
ни, оскільки відповідно до  ст.  6 
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Закону «про державну службу» [6] 
посади глави апу, його першого 
заступника та заступника не відне-
сені до категорії посад державної 
служби категорій «а» та «Б». 

у цьому контексті інша парадок-
сальна ситуація може виникнути 
стосовно тих осіб, які не належать 
до осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, однак 
віднесені до службових осіб, які за-
ймають особливо відповідальне 
становище. наприклад, радник 
президента україни. Ця особа не 
зазначена у переліку осіб, уповно-
важених на виконання функцій 
держави або місцевого самовряду-
вання, оскільки не належить до по-
садових та службових осіб органів 
державної влади (їх характеристи-
ка давалася вище). Згідно з п. 1 по-
ложення про радника президента 
україни, посада радника прези-
дента україни належить до посад 
патронатної служби президента 
україни [5]. нагадаємо, що націо-
нальне агентство з питань запо-
бігання корупції у 2017 р. надало 
роз’яснення, відповідно до якого 
під посадовими та  службовими 
особами інших державних органів 
слід розуміти працівників держав-
них органів, які здійснюють функції 
представників влади або обійма-
ють посади, пов’язані з виконан-
ням організаційно-розпорядчих 
чи адміністративно-господарських 
функцій. державний службовець 
під час виконання своїх обов’яз-
ків не  зобов’язаний виконувати 
доручення працівників патронат-
ної служби, відповідно до ч. 2 ст. 9 

Закону «про державну службу». 
наведене свідчить про відсутність 
обов’язковості будь-яких дій пра-
цівників патронатної служби, а тому 
й відсутність здійснення ними будь- 
яких функцій держави. відповідно, 
працівники патронатної служби 
не є суб’єктами декларування [6].

водночас, як вбачається з пе-
реліку осіб, які займають особ-
ливо відповідальне становище 
у примітці ст. 368 кк, радники пре-
зидента україни віднесені до таких 
службових осіб. парадоксальність 
цієї ситуації в аспекті кваліфікації 
за ст. 368-2 кк україни – очевид-
на. радники президента україни 
не визнаються за жодних обста-
вин суб’єктами незаконного зба-
гачення, оскільки не  віднесені 
до осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, проте 
їх відповідні протиправні дії, пе-
редбачені у ст. 368-2 кк україни, 
можуть кваліфікуватися за ч. 3 цієї 
статті, оскільки радник президен-
та україни належить до службо-
вих осіб, які займають особливо 
відповідальне становище. Це су-
перечить загальним підходам 
до  кваліфікації та  є  алогі чним. 
адже виключення певної особи 
з  переліку тих суб’єктів, які  за-
галом не можуть підлягати від-
повідальності за вчинення зло-
чину, що містить основний склад, 
фактично виключає й можливість 
притягнення її до відповідальності 
за  вчинення діяння, що  містить 
кваліфікований склад злочину.

таким чином, як вбачається, 
казуїстичні переліки осіб, уповно-

важених на  виконання функцій 
держави або місцевого самовря-
дування (ст. 3 Закону), службових 
осіб, які займають відповідальне 
чи особливо відповідальне стано-
вище (чч. 2 та 3 примітки ст. 368 
кк україни), а також невдала від-
силка для встановлення суб’єкта 
злочину, передбаченого у ст. 368-2 
кк україни, у першому випадку до 
Закону, а в другому – до Закону 
«про державну службу», унемож-
ливлюють віднесення певних кате-
горій осіб до суб’єктів незаконного 
збагачення. хоча за характером 
повноважень, визначених у  за-
конодавстві україни, відповідні 
особи, які  обіймають ті  чи  інші 
посади (у проаналізованому вище 
випадку – глава апу, його перший 
заступник та заступники), могли б 
бути віднесені до осіб, уповно-
важених на виконання функцій 
держави або місцевого самовря-
дування, а  також до  службових 
осіб, які займають відповідальне 
чи особливо відповідальне ста-
новище. Це,  у  свою чергу, уне-
можливлює належне та адекватне 
реагування держави на фактичне 
вчинення відповідними посадови-
ми особами суспільно небезпеч-
них діянь, які, однак, не містять усіх 
складових підстави криміналь-
ної відповідальності. окрім того, 
як вбачається з наведеного вище 
аналізу, існує потреба в уніфіка-
ції термінології антикорупційного 
та кримінального законодавства 
україни у частині визначення пе-
реліку службових осіб, які займа-
ють відповідальне або особливо 
відповідальне становище.    dpcoi.c
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Щодо ІМУНІтЕтУ ВІд КРиМІНалЬНоГо пЕРЕслІдУВаННЯ  
За НЕЗаКоННЕ ЗБаГаЧЕННЯ оКРЕМих ВисоКопосадоВцІВ

з. а. загиней, о. о. кваша 
У статті розглянута проблема суб’єкта незаконного збагачення  

(ст. 368-2 КК України). Надано тлумачення понять «особа,  
уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»,  

«особа, яка займає відповідальне становище», «особа, яка займає  
особливо відповідальне становище», а також виявлено недоліки законодавчого 

конструювання кваліфікованих складів незаконного збагачення.  
Обґрунтовано, що існує потреба в уніфікації термінології антикорупційного  

та кримінального законодавства України у частині визначення переліку  
службових осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище.

Ключові слова: незаконне збагачення, суб’єкт незаконного збагачення,  
корупція, службова особа, державний службовець, особа,  

яка займає відповідальне становище, особа,  
яка займає особливо відповідальне становище.
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CONCERNING IMMUNITY FROM THE CRIMINAL PROSECUTION  
FOR THE ILLEGAL ENRICHMENT OF CERTAIN HIGH-RANKING OFFICIALS

Z. а. Zagyney,  о. о. Kvasha
In the article has been reviewed the problem of the subject of illegal enrichment  

(Article 368-2 of the Criminal Code of Ukraine). Has been provided the interpretation  
of the concepts «a person who is authorized to perform the functions of the state  

or local self-government», «a person in a responsible position»,  
«a person in a particularly responsible position», as well as deficiencies  
in the legislative design of qualified warehouses of illegal enrichment.  

Has been substantiated that there is a need to unify the terminology of anticorruption  
and criminal legislation of Ukraine in terms of determining the list of officials  

who are responsible or particularly responsible situation.

Keywords: illegal enrichment, subject of illegal enrichment,  
corruption, officials, public servant, a person in a responsible position,  

a person in a particularly responsible position. 
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сутність  
та головні напрями 

демократизації  
українського судочинства

удк 342.9 

Д. о. Дубінко    
здобувач національного  
педагогічного університету  
імені М. п. драгоманова 

З точки зору дослідників, на су-
часному етапі розбудови україни 
відбувається пошук місця судової 
системи в контексті загальної дер-
жавно-правової реформи, у дер-
жаві та суспільстві триває досить 
гостра дискусія про практичне 
оновлення судової системи. Саме 
тому актуальність теоретичних 
і практичних питань, пов’язаних 
з  необхідністю подальшого ро-
звитку та вдосконалення судової 
системи україни, є беззаперечною. 
Зокрема, проведення ефективної 
судової реформи, спрямованої 
на вдосконалення організації су-
дового управління загалом, його 
демократизації та розширення га-
рантованого конституцією україни 
права на судовий захист і на до-
ступ до правосуддя, переосмис-

лення місця та значення держав-
ного управління в судовій системі, 
обумовлюють актуальність обраної 
теми [4, с. 242].

питання реформування судової 
системи україни привертає увагу 
багатьох дослідників. одні з них, 
як а. голубов, С. пепеляєв, у своїх 
дослідженнях приділяють основну 
увагу кримінальному судочинству, 
інші, як а. Ємельянов, н. кваснев-
ська, розглядають загальні про-
блеми реформування судочинства. 
у певних дослідженнях розгляда-
ються питання люстрації (Є. Заха-
ров, р. костишин). однак питання 
демократизації українського су-
дочинства, незважаючи на значну 
актуальність, все ж не були достат-
ньо обґрунтовано досліджені. тому 
мета нашої статті – продемонстру-

вати інструментарій демократи-
зації українського судочинства. 
Завданням дослідження є визна-
чення недоліків українського су-
дочинства та  основних шляхів 
їх усунення. З цією метою нами 
було застосовано не лише методи 
аналізу і синтезу, а й певні елемен-
ти правового позитивізму.

отже, демократизація віт-
чизняного судочинства передба-
чає зміну принципів, напрямків 
та  пріоритетів його організації 
й функціонування. у сучасних умо-
вах розвитку правової держави 
в україні людина повинна мати 
вільний доступ до  судочинства, 
вона має відчувати себе захище-
ною від сваволі будь-кого, в першу 
чергу, від державного чиновника, 
наділеного владою. 
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вільний доступ до право-
суддя є конституційним правом 
особи і основою справедливого 
судочинства. принцип вільного 
доступу до правосуддя передба-
чає обов’язок судів не відмовля-
ти у розгляді справ компетентної 
юрисдикції з метою захисту пору-
шеного права, свобод та інтересів 
особи, територіально зручне міс-
цезнаходження судів, наявність 
достатньої кількості судів і суддів 
на території україни. Судові ви-
трати, які несе особа, не повинні 
бути перешкодою для судового 
захисту її прав. отже, вимогу про 
доступність правосуддя буде до-
тримано лише тоді, коли буде ство-
рено ефективну систему надан-
ня право вої допомоги, особливо 
мало забезпеченим. однією з важ-
ливих умов доступності право-
суддя є поінформованість особи 
про організацію і порядок діяль-
ності судів; правосуддя не стане 
доступним, якщо система судів ли-
шатиметься для особи складною 
та незрозумілою щодо визначен-
ня компетентного суду для вирі-
шення її справи. водночас доступ-
ність до правосуддя не виключає 
можливості для особи вирішити 
свій спір у позасудовому порядку. 
держава повинна сприяти розвит-
ку таких недержавних інституцій, 
як третейські суди, посередники 
(медіатори) тощо, які допомагають 
залагодити спір, не доводячи його 
до суду [5]. отже, демократизація 
судової системи полягає у розши-
ренні можливостей людини щодо 
пошуку справедливості, захисту 
власних прав та свобод.

як показує практика здійснен-
ня правосуддя у цивілізованих 
країнах, демократичне судочин-
ство має здійснюватись на основі 
принципів людиноцентризму та гу-
манізму. Зокрема, зміст гуманізму 
як правового принципу характе-
ризується такими рисами: визнан-
ня цінності людини, її прав та сво-
бод; гуманне ставлення до особи; 
закріплення в праві прав, свобод 

людини як самостійних цінностей; 
спрямованість механізму правово-
го регулювання на пріоритетне за-
безпечення прав та свобод люди-
ни; введення відповідної системи 
гарантій прав та свобод людини; 
врахування в правовому регулю-
ванні гармонійного співвідношен-
ня інтересів особи, суспільства 
та держави [7, с. 7].

констатуючи загальне розумін-
ня принципів людиноцентризму 
та гуманізму, необхідно зазначи-
ти, що у різних формах судочин-
ства вони мають свою специфіку 
втілення. 

так, наприклад, подальше вдо-
сконалення кримінального проце-
су та кримінального судочинства 
в україні з урахуванням принци-
пу гуманізму повинно включити 
в себе:

– збільшення частки справ 
приватного і приватно-публічно-
го обвинувачення, що пов’язується 
з розширенням прав сторін (обви-
нувачення та захисту) щодо впливу 
на результати вирішення справи;

– розширення підстав звіль-
нення особи від  кримінального 
переслідування та  відповідаль-
ності при наявності позитивних 
юридичних фактів (дій), що  зу-
мовлюють не тільки закриття 
кримінальної справи (ст. ст. 72, 8, 
9 кримінального процесуального 
кодексу україни), а й взагалі пе-
редбачають можливість відмови 
в порушенні кримінальної справи 
при їх наявності (дискреційності 
кримінального переслідування);

– розроблення та впроваджен-
ня нових засобів забезпечення 
виконання особами кримінально- 
процесуальних обов’язків (елект-
ронне спостереження, домашній 
арешт тощо);

– декриміналізацію малознач-
них, необережних злочинів та пе-
реведення їх до розряду адмі-
ністративних правопорушень 
поряд із процесом подальшої 
диференціації кримінальної від-
повідальності;

– заміну кримінального по-
карання осіб, які, наприклад, 
вчинили злочини невеликої тяж-
кості або  необережний злочин 
середньої тяжкості, відповідни-
ми реабілітаційними заходами, 
подібними до  примусових за-
ходів виховного характеру, з од-
ночасною регламентацією тако-
го провадження;

– подальше розширення ди-
ференціації правил провадження 
для окремих категорій криміналь-
них справ (неповнолітні, обмеже-
но осудні тощо) [1, с. 115-116].

на нашу думку, кримінальне 
судочинство потребує особливої 
уваги фахівців з точки зору здій-
снення демократизації та гумані-
зації, оскільки така форма судо-
чинства має справу з найбільш 
тяжкими, соціально небезпечни-
ми злочинами, вироки за якими 
можуть змінити долю багатьох 
людей. помилки або несправед-
ливі вироки саме у кримінальному 
судочинстві перекреслюють базові 
цінності існування людини.

характеризуючи сутність демо-
кратизації національної судової 
системи на основі принципу лю-
диноцентризму, на наше переко-
нання, варто замислитись над умо-
вами та специфікою роботи суддів 
у сучасних надскладних умовах − 
недоукомплектованість суддівсь-
кого корпусу, перевантаженість 
суддів справами, не завжди на-
лежні умови роботи, тиск на суддів 
(у крайньому випадку, пов’язаний 
з  загрозою їхньому життю), не-
стабільна законодавча база тощо. 
отже, принцип гуманізму має за-
стосовуватися і при розгляді робо-
ти суддів.

З метою усунення вищеозначе-
них недоліків та підвищення якості 
здійснення судочинства, на пере-
конання а. Ємельянова, доцільно 
вести періодичні внутрішні стати-
стичні звіти за такими напрямами:

1.  аналіз навантаження на 
суддів. при проведенні аналізу 
навантаження необхідно врахо-
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вувати періоди відпусток (лікарня-
них) суддів, кількість робочих днів 
у  місяці, оскільки такі чинники 
можуть впливати на автоматичний 
розподіл судових справ. як  за-
свідчує практика, найбільш оп-
тимальним періодом для аналізу 
навантаження є 3 місяці. отримані 
результати можна використовува-
ти при оцінці правильності прове-
дення спеціалізації суддів, необ-
хідності ротації тощо.

2. аналіз щодо окремих ка-
тегорій справ. такий підхід є не-
від’ємною складовою аналізу 
навантаження, який дозволяє 
виявити тенденції збільшен-
ня або зменшення певних видів 
спорів.

3. аналіз кількості скасова-
них судових рішень. Цей стати-
стичний показник є головним 
при оцінці якості роботи суду.  
при цьому до складання цієї ста-
тистичної звітності повинні бути 
залучені не тільки працівники від-
повідного аналітичного або стати-
стичного відділу, а й власне судді, 
які мають аналізувати свої показ-
ники [2, с. 33-34].

вочевидь, принцип людино-
центризму розповсюджується на 
всіх без винятку суб’єктів судового 
процесу, а саме звинувачуваного, 
свідка, судочинців (адвоката, про-
курора, суддю). 

варто зауважити, що після ре-
волюції гідності одним із засобів 
демократизації судової системи 
в україні стало здійснення лю-
страції під тиском громадянського 
суспільства.

аналізуючи особливості за-
стосування механізму люстра-
ції в цілому як засобу очищення 
влади (судової зокрема), зверне-
мось до основних рекомендацій 
парламентської асамблеї ради 
Європи. Зокрема, в них мова йде 
про те, щоб закони про люстрацію 
й схожі до них адміністративні за-
ходи відповідали вимогам право-
вої держави, зосереджувались 
на захисті прав людини й процесі 

демократизації. ключові поло-
ження резолюції 1096 регламен-
туються «керівними принципами 
для забезпечення відповідності 
законів про люстрацію і подібних 
адміністративних заходів вимогам 
держави, заснованої на верховен-
стві права». основною метою лю-
страції тут визнано захист молодих 
демократій, а не покарання винних 
осіб, що належить до компетен-
ції кримінального законодавства.  
люстраційний процес пропонуєть-
ся запроваджувати із дотриман-
ням низки принципів:

1)  люстрацію здійснюють 
спеціально створені незалежні 
комісії, до складу яких входять ав-
торитетні громадяни, запропоно-
вані главою держави і затверджені 
законодавчим органом; 

2) люстрація може застосо-
вуватись виключно з метою усу-
нення чи зменшення небезпеки, 
яку може заподіяти об’єкт люстра-
ції під час становлення та функціо-
нування вільної демократії;

 3) люстрація не може викори-
стовуватися для покарання, від-
плати і помсти; 

4) люстрація повинна стосува-
тися тих посадовців, які через свої 
повноваження можуть впливати 
на формування або  реалізацію 
державної політики у сфері вну-
трішньої безпеки, або можуть бути 
використані для порушень прав 
людини, наприклад, посадовці 
правоохоронних органів, служби 
державної безпеки й розвідки,  
судових органів і прокуратури; 

5) люстрація не може засто-
совуватися до виборних посад,  
за винятком випадків, коли канди-
дат на таку посаду сам звертається 
з проханням щодо проходження 
такої процедури; 

6) люстрація не повинна засто-
совуватися до приватних або напів-
приватних установ та організацій; 

7) термін, на який особа втра-
чає право обіймати посаду, не по-
винен перевищувати п’яти років, 
що пояснюється двома обстави-

нами: по-перше, можливістю по-
зитивних змін у світогляді та звич-
ках особи, яка зазнала люстрації; 
по-друге, посиленням демократич-
них принципів у колишніх комуні-
стичних тоталітарних системах; 

8) від обійманих посад відсто-
ронюються лише ті особи, які від-
давали накази, чинили значні по-
рушення прав людини або суттєво 
сприяли таким порушенням; 

9) особа не може зазнати 
люстрації винятково за зв’язок 
або  співпрацю з  організацією, 
яка була законною під час цього 
зв’язку, чи за особисті погляди 
або переконання; 

10) люстрація «свідомих спів-
робітників» припустима лише 
до тих осіб, які фактично брали 
участь разом з державними орга-
нами (наприклад, спецслужбами) 
у значних порушеннях прав люди-
ни, завдали шкоди іншим особам, 
і які знали або повинні були знати, 
що їхня поведінка може заподія-
ти шкоду; 

11) люстрація не повинна за-
стосовуватись до осіб, які не до-
сягли 18 років на момент вчинен-
ня відповідних дій, добровільно 
припинили членство у відповід-
ній організації або співробітни-
цтво з нею ще до початку пере-
ходу до демократичного режиму 
або які діяли під примусом; 

12) люстрація може застосову-
ватись виключно до дій, трудової 
діяльності або членства в органі-
заціях, що мали місце з 1 січня 
1980 р. і до моменту повалення 
комуністичної диктатури; 

13) особа не може бути підда-
на люстрації без надання процесу-
ального захисту [3, с. 164-167].

Можна зробити висновок 
про  те, що  механізм люстрації 
взагалі й  у  судовій системі зо-
крема варто застосовувати вкрай 
обережно, забезпечуючи реалі-
зацію принципів людиноцентриз-
му та презумпцію невинуватості. 
люстраційні заходи у  постмай-
данній україні були спрямовані 
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в першу чергу проти тих суддів, 
які брали активну участь у бороть-
бі проти громадських активістів, 
оголошували неправові вироки. 
в той же час, завжди є спокуса ви-
користати такий механізм проти 
політичних опонентів, зреалізува-
ти його у боротьбі за владу.

як  зазначають науковц і , 
в україні склалася дуже унікальна 
ситуація. Її не слід порівнювати 
з досвідом інших європейських 
країн, які пройшли через процес 
перевірки. люстрація суддів, спів-

робітників правоохоронних ор-
ганів, державних службовців та ін., 
як правило, пов’язана із загальною 
зміною політичного режиму (на-
приклад, від соціалістичної до рин-
кової економіки тощо). тому закли-
кають бути дуже обережними 
із терміном «люстрація» в україні. 
на думку науковців, коректніше 
було б назвати це оцінюванням та 
перевіркою певних категорій осіб. 
Що стосується суддів, то не зро-
зуміло, чому перевірка (або  як 
часто кажуть, люстрація) спрямо-

вана тільки на них. Цей  процес 
не повинен виглядати так, ніби пе-
ревірка використовується тільки як 
інструмент для помсти [6, с. 82-83].

вочевидь, демократизація су-
дової системи у кінцевому резуль-
таті має забезпечити дію права та 
закону у всій повноті задля відсто-
ювання принципів правової дер-
жави, а також прав і свобод гро-
мадянина, в той же час необхідно 
шукати і балансу з процедурою 
люстрації, але це вже тема наступ-
них досліджень.   
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сутність та головні напрями  
демократизації українського судочинства

Д. о. Дубінко
Демократизація є загальним процесом, який формується під впливом  
такої фундаментальної тенденції, як гуманізації життєвого процесу,  

діяльності держави та її правоохоронних органів, а вслід за ним – гуманізації права,  
та існуючого судочинства. Як відомо, суть демократизації судової системи  

полягає у визнанні людини – учасника судового процесу – звинувачуваного, свідка,  
судочинців (адвоката, прокурора, судді) як головних суб’єктів життєвого процесу, 

самодостатньої й незаперечної особистості; демократичне судочинство  
має здійснюватись за принципом людиноцентризму.

Ключові cлова: людина, право, політика, судочинство, демократизація. 

Стаття надійшла до редакції: 19.11.2018.

The essence and the main directions  
of the democratization of Ukrainian judicial proceedings

D. о. Dubinko
 Democratization is a general process that is formed under the influence  

of such a fundamental trend as the humanization of the life process,  
the activities of the state and its law enforcement agencies, and after it – the humanization of law, 

and the existing legal proceedings. As is known, the essence of the democratization  
of the judicial system consists in recognizing a person a participant in the judicial process – 

an accused person, a witness (lawyer, prosecutor, judge) – as the main subjects  
of the life process, a self-sufficient and indisputable person;  

democratic legal proceedings should be based on the principle of man-centeredness.

Keywords: people, law, politics, legal proceedings, democratization.
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БЮдЖЕтНиЙ РЕГлаМЕНт 
ЯК ВаЖлиВиЙ ЕлЕМЕНт систЕМи 

пРаВоВоГо РЕГУлЮВаННЯ БЮдЖЕтНоГо 
пРоцЕсУ На МІсцЕВоМУ РІВНІ

удк 336.142

І. С. Шляхов 
здобувач київського  
національного університету  
імені тараса Шевченка

належний соціально-економіч-
ний розвиток територій можливий 
завдяки ефективному та резуль-
тативному використанню коштів 
місцевого бюджету. у  державі 
відбувається децентралізація 
публічних фінансів, поступове 
збільшення дохідної частини бюд-
жетів місцевого самоврядування, 
і як наслідок – громадяни очіку-
ють на  розвиток своїх регіонів. 
Забезпечення ефективного вико-
ристання бюджетних коштів має 
розпочинатися з  ефективного 
управління бюджетними коштами 
та вдосконалення правових засад 
бюджетного процесу. тому обрана 
тема є досить актуальною і ціка-
вою для дослідження.

у сучасній юридичній літературі 
не приділено належної уваги Бюд-
жетним регламентам органів міс-
цевого самоврядування. у контексті 
ж загального дослідження питання 

проблем правового регулювання 
бюджетного процесу в сфері міс-
цевих бюджетів розглянуто у пра-
цях, зокрема, таких вчених-юристів, 
як о. Бойко-Слободан, л. вороно-
ва, а. гнатовська, І. дмитрук та ін.; 
вивчення загального предмета 
дослідження знайшло своє відо-
браження в роботах відомих еко-
номістів. відзначимо відсутність 
чіткого і повного законодавчого 
регулювання процесу прийняття, 
розгляду, затвердження та коригу-
вання місцевих бюджетів в україні. 
така ситуація нерідко призводить 
до неоднакового застосування по-
ложень фінансового законодавства, 
що регулюють бюджетний процес 
на місцевому рівні. Слід зауважити 
про дійсно низький рівень прозо-
рості планування місцевого бюд-
жету і доступності інформації про 
місцевий бюджет, його виконання 
для територіальної громади.

Мета цієї статті – розкриття за-
гальної суті та призначення Бюд-
жетного регламенту (далі –  Бр) 
місцевої ради, висвітлення та вирі-
шення окремих проблем бюджет-
ного процесу в  сфері місцевих 
бюджетів, а також надання реко-
мендацій щодо врахування пред-
ставницькими органами місцевого 
самоврядування окремих поло-
жень, які мають бути відображені 
в Бр органів місцевого самовря-
дування. чітке і послідовне бюд-
жетування (складання, розгляд, 
затвердження, виконання та звіту-
вання про виконання місцевого 
бюджету) має важливе значення 
не лише через прозорість бюджет-
ного процесу, а й з метою забезпе-
чення ефективності використання 
бюджетних коштів та реальної 
наближеності місцевого бюджету 
до  його кінцевого споживача –  
територіальної громади.
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Згідно з п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону 
україни «про місцеве самовря-
дування в україні» до виключної 
компетенції сільських, селищних, 
міських рад належить питання 
затвердження місцевого бюд-
жету, внесення змін до нього, за-
твердження звіту про виконання 
відповідного бюджету [5]. Місце-
вий бюджет, виходячи з положень 
ст. 2 Бюджетного кодексу україни 
(далі – Бк україни), визнається 
як план формування та викори-
стання фінансових ресурсів для за-
безпечення завдань і  функцій, 
що здійснюються органами влади 
автономної республіки крим, ор-
ганами місцевого самоврядуван-
ня та їх виконавчими комітетами 
(органами) протягом бюджетного 
періоду [1]. конституція україни 
у ст. 142 визначає, що доходи міс-
цевих бюджетів є матеріальною 
та фінансовою основою місцевого 
самоврядування [6].

процес розгляду, затверджен-
ня, виконання бюджету, звітуван-
ня про його виконання, а також 
контроль за виконанням є скла-
довими елементами бюджетно-
го процесу. Бюджетний процес 
визначається у  ст.  2 Бк україни 
як регламентований законодав-
ством процес, який складається 
із встановлених процедур, що ре-
алізуються в межах його стадій 
[1]. правові засади функціонуван-
ня бюджетної системи україни, 
її принципи, основи бюджетного 
процесу і міжбюджетних відносин 
та засади відповідальності за  по-
рушення бюджетного законодав-
ства визначаються Бк україни. 
питання ж  складання, розгляду, 
затвердження, виконання та звіту-
вання місцевих бюджетів регулю-
ються передусім гл. 12 Бк україни.

у ч. 4 ст. 27 Бк україни зазна-
чено, що розгляд проекту закону 
про державний бюджет україни 
та проектів законів про внесення 
змін до закону про державний 
бюджет україни відбувається за 
спеціальною процедурою, визна-

ченою регламентом верховної 
ради україни [1]. чинна редакція 
регламенту верховної ради украї-
ни, затверджена Законом украї-
ни «про регламент верховної 
ради україни» від 10.02.2010 р. 
№  1861-VI, містить гл. 27 «За-
твердження державного бюджету 
україни і контроль за його вико-
нанням». процедура проходжен-
ня законопроекту про державний 
бюджет у парламенті україни має 
багато спільного за юридичною 
технікою з правилами, що застосо-
вуються при прийнятті звичайних 
законопроектів. однак існує ряд 
причин, що змусив законотвор-
ців використовувати спеціальну 
процедуру розгляду. Це пов’язано 
з особливостями розгляду тако-
го виду законопроекту, що  по-
яснюється затвердженням дер-
жавного бюджету як  головного 
фінансового документа країни. 
до цих особливостей відносимо 
стадійність та періодичність бюд-
жетного процесу [12, с.  77], на-
явність політичного аспекту при 
прийнятті державного бюджету 
україни, важливість такого закону 
для країни й особливу специфіку 
цього акта, який містить фінансово- 
правові норми, що ґрунтуються 
на фінансових показниках та еко-
номічних обрахунках, планах, 
стратегіях, програмах. н. якимчук 
при розгляді особливостей бюд-
жетного права зазначає, що норми 
бюджетного права несуть у собі 
значну деталізацію всіх еле-
ментів предмета підгалузі права 
та ретельно регулюють відносини 
в галузі бюджету, оскільки коштів 
бюджетів хронічно не вистачає. 
а отже, все, що стосується витра-
чання бюджетних коштів, підлягає 
суворій регламентації [17, с. 20].

проте щодо бюджетного проце-
су на місцевому рівні, а саме щодо 
його регламентації, відзначається 
відсутність єдиного процедурного 
документа, що окреслює на цен-
тральному рівні порядок підго-
товки, напрацювання, прийняття 

та коригування, звітування про 
виконання бюджетів місцевого са-
моврядування. Звичайно, на зако-
нодавчому рівні врегламентовано 
загальні засади бюджетного про-
цесу в частині порядку складання 
проектів місцевих бюджетів, вимог 
до проекту рішення та матеріалів, 
що до нього додаються, особли-
востей затвердження, виконання 
та звітування про виконання міс-
цевих бюджетів.

Зазначимо, що порядок подан-
ня, прийняття, розгляду пропози-
цій (правок) до проекту бюджету 
місцевого самоврядування, до-
лучення громадськості, питан-
ня про ведення аудиту і  визна-
чення соціально-економічних 
напрямів розвитку міст, селищ 
та сіл на сьогодні не є достатньо 
врегульованими. Сучасні реалії 
дають можливість стверджувати, 
що здебільшого процес прийнят-
тя місцевого бюджету характе-
ризується залежністю від політич-
ної волі [11, с. 12]. у Бк україни 
відсутні положення, які визнача-
ють окремий порядок підготовки, 
розгляду, затвердження місцевої 
Бюджетної резолюції, тобто основ 
місцевої бюджетної політики 
на наступний рік; неврегульова-
ною є  процедура затверджен-
ня прогнозу місцевого бюджету 
на наступний плановий рік, а також 
особливого порядку розгляду рі-
шення про місцевий бюджет.

виникла ситуація очікування 
територіальними громадами змін 
у бюджетному законодавстві, спря-
мованих на  підвищення прозо-
рості місцевого бюджету, доступ-
ності й ефективності використання 
коштів місцевого бюджету та кон-
трольованості використання їх ко-
штів, що зумовило представницькі 
органи місцевого самоврядування 
шукати можливі шляхи вирішення 
таких проблем. у більшості ново-
прийнятих редакцій чинних ре-
гламентів місцевих рад міститься 
положення, що з метою впоряд-
кування та підвищення ефектив-
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ності ухвалення рішень про бюд-
жет місцевою радою може бути 
прийнятий Бр (порядок розробки, 
підготовки, розгляду та ухвалення 
проектів рішень щодо бюджету 
міста на наступний рік, внесення 
до нього змін, а також ухвалення 
пов’язаних із бюджетним проце-
сом рішень). такі положення відо-
бражені в ст. 43 Бр луцької міської 
ради, затвердженого рішенням лу-
цької міської ради від 23.12.2015 р. 
№  2/3, у  ст.  67 Бр чернівецької 
міської ради 7-го скликання [10], 
у ст. 43 Бр переяслав-хмельниць-
кої міської ради VII скликання [8]. 
органи місцевого самоврядування 
починають робити кроки до здійс-
нення упорядкування бюджетного 
процесу на власному, місцевому 
рівні. З часу прийняття останньої 
редакції Бк україни першим ор-
ганом місцевого самоврядування, 
яким було прийнято Бр в україні, 
є  Сєвєродонецька міська рада. 
рішенням Сєвєродонецької місь-
кої ради від 8.04.2016 р. № 274 
затверджено Бр територіальної 
громади міста Сєвєродонецька [3]. 
починання Сєвєродонецька було 
перейнято вінницькою міською 
радою та затверджено Бр вінни-
цької міської ради [9]. наступними 
Бр затвердили тернопільська [4] 
та луцька міські ради [2].

однак більшість таких регла-
ментів не розкриває всю суть 
свого призначення. Це пов’язано 
в першу чергу з невизначеністю 
кола проблем, які мають вирішити 
Бюджетні регламенти, та  їх роз-
робкою не представницькими ор-
ганами місцевого самоврядування, 
а переважно виконавчими коміте-
тами місцевих рад або місцеви-
ми державними адміністраціями. 
як зазначає в. погорілко, в юри-
дичній енциклопедії, регламент – 
це сукупність правил або норма-
тивний акт, якими встановлюється 
порядок діяльності органу держав-
ної влади, органу місцевого са-
моврядування, організації чи уста-
нови [16, с. 256].

Бюджетний регламент органу 
місцевого самоврядування про-
понуємо визначити як затвердже-
ний рішенням органу місцевого 
самоврядування порядок, що ре-
гулює питання визначення основ-
них напрямів місцевої бюджетної 
політики, складання проекту бюд-
жету на відповідний період, обго-
ворення та внесення змін до про-
екту, прийняття рішення про 
місцевий бюджет і затверджен-
ня місцевого бюджету, внесення 
змін (коригування) до прийнятих 
бюджетів, розгляд та затверджен-
ня звіту про виконання бюджету, 
висвітлення (оприлюднення) ін-
формації, що створюється в ході 
бюджетного процесу, а  також 
порядок і межі доступу громад-
ськості на всіх стадіях бюджет-
ного процесу. у 2016 році коман-
дою громадського партнерства 
«За  прозорі місцеві бюджети!» 
було проведено вимірювання ін-
дексу прозорості, участі та добро-
чесності місцевої соціально-еко-
номічної і  бюджетної політики 
(індекс пуд) у 17 містах та сели-
щах україни [15, с. 6]. За основу 
було взято три основних показни-
ки: «прозорість», «участь» та «до-
брочесність». досліджено, що на-
віть міста з найвищим рейтингом, 
такі, як чернівці, Суми, не забез-
печують прозорість та  інформа-
тивність громадськості на  всіх 
етапах бюджетного процесу. За-
безпечення прозорості бюджет-
ного процесу та участь громад-
ськості передбачають своєчасне, 
достовірне і повне оприлюднення 
інформації щодо функціонування 
бюджету, а також можливість су-
спільства безпосередньо брати 
участь у формуванні та виконанні 
бюджету, що є беззаперечною оз-
накою демократичності та досяг-
ненням багатьох розвинутих країн 
світу [14, с. 318].

отже, маємо окреслити основні 
проблеми, усунення яких можли-
ве шляхом прийняття Бюджетних 
регламентів. по-перше, це  за-

безпечення прозорості місцевих 
бюджетів. так,  ст.  7 Бк  україни 
визначено прозорість та публіч-
ність бюджету як один із  прин-
ципів, на яких ґрунтується бюд-
жетна система україни. Складним 
для визначення є обсяг прозорості, 
публічності та шляхів його досяг-
нення. у прийнятих на сьогодні Бр 
місцевих рад практично зовсім 
відсутні положення про будь-який 
обов’язок оприлюднення таких до-
кументів у сфері складання та ви-
конання бюджету, як  бюджетні 
запити головних розпорядників 
бюджетних коштів, плани роботи 
розпорядників коштів, бюджет-
ні програми, програми діяльності 
виконавців бюджетних програм, 
фінансові плани комунальних під-
приємств, інших одержувачів бюд-
жетних коштів тощо. пропонуємо 
при затвердженні Бр передбачити 
окремі положення щодо обов’язко-
вого оприлюднення вказаних до-
кументів на офіційних веб-сайтах 
відповідних місцевих рад або ви-
конавчих органів шляхом створен-
ня окремої сторінки на офіційному 
веб-сайті. З метою забезпечення 
дії такого положення важливо 
разом з  цим визначити строки 
проведення такого оприлюднен-
ня, типову форму і його структу-
ру та місце розміщення такої ін-
формації. доцільно передбачити 
обов’язкове оприлюднення пода-
них депутатами місцевих рад, по-
стійними комісіями, виконавчими 
органами (комітетами) пропозицій 
щодо внесення змін до проекту 
бюджету або щодо коригування 
вже прийнятого місцевого бюд-
жету та документів з їх розгляду. 
по-друге, це залучення громад-
ськості до  бюджетного проце-
су. досить часто звучать заклики 
про необхідність проведення кон-
сультацій із громадськістю у формі 
громадських слухань стосовно 
визначення пріоритетності та до-
цільності реалізації конкретних 
заходів, які планується включити 
до  видатків місцевого бюдже-
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ту. деякі дослідники переконані, 
що  прозорий бюджет повинен 
передбачати не тільки оприлюд-
нення інформації, її своєчасність, 
надійність, зрозумілість, а й до-
ступність громадян до самого бюд-
жетного процесу [13; 14].

участь громадян у бюджетному 
процесі передусім має бути досяг-
нута у формі надання вільного до-
ступу до «бюджетної інформації». 
важливим, в першу чергу, є належ-
не та повне висвітлення роботи 
постійної комісії місцевої ради, до 
сфери діяльності якої відноситься 
розгляд питань про бюджет та со-
ціально-економічний розвиток. 
З метою реалізації такого положен-
ня варто включити до Бр органів 
місцевого самоврядування пряме 
положення, яке встановлюватиме 
обов’язок завчасного оприлюд-
нення документів щодо місцевого 
бюджету, що виносяться на роз-
гляд такої комісії, висвітлення дати, 
місця і часу проведення засідання 
та повідомлення про розгляд пи-
тань бюджету; також доречно пе-
редбачити проведення он-лайн 
трансляції засідання.

Бюджетним кодексом україни 
не передбачено вимогу щодо про-
ведення обов’язкових консультацій 
з громадськістю на стадіях бюд-
жетного процесу. однак потрібно 
звернути увагу, що в проекті Бр 
київської міської ради передба-
чається обов’язкове проведення 
консультацій з громадськістю [7]. 
Звернемо увагу на ст. 74 консти-
туції україни, яка містить пряму 
заборону на проведення рефе-
рендумів з питань бюджету. рефе-
рендум є проявом безпосередньої 
демократії, так само як і юридично 
подібні заходи, у тому числі гро-
мадські слухання. тобто проведен-
ня будь-яких громадських слухань, 
рішення яких стосується питань 
місцевого бюджету, не відповіда-
тиме концептуальним положенням 
основного Закону україни.

на нашу думку, наявність 
таких положень у  Бр місцевих 

рад не сприятиме забезпеченню 
реальної участі громадян у бюд-
жетному процесі, а,  навпаки, 
зможе призвести до негативних 
наслідків, таких, як несвоєчасне 
прийняття рішення про місцевий 
бюджет. проведення консультацій 
з громадськістю стосовно проек-
ту бюджету в формі громадських 
слухань зможе також призвести 
до порушення принципу збалан-
сованості бюджету, порушення по-
передніх чинних рішень місцевих 
рад, якими були затверджені міс-
цеві програми, рішення про надан-
ня кредитів за рахунок бюджетних 
коштів, фінансової допомоги тощо. 
Можуть виникнути й інші непоро-
зуміння між виконавчими органа-
ми міста та мешканцями, оскільки 
далеко не всі громадяни обізнані 
в правовій природі бюджетного 
процесу та рішення про місцевий 
бюджет. до того ж, нечітке визна-
чення поняття «громадськість» 
може призвести до зловживань 
з боку деяких посадових осіб ор-
ганів місцевого самоврядування, 
громадських та політичних груп 
шляхом лобіювання ними власних 
інтересів через нібито «представ-
ників громадськості». Слід не за-
бувати, що визначення обсягу 
необхідних планових бюджетних 
ресурсів для реалізації того чи ін-
шого місцевого проекту потребує 
спеціальних знань.

на наш погляд, забезпеченням 
реальної участі громадян у вико-
нанні місцевого бюджету є реалі-
зація проектів партиципаторних 
бюджетів (бюджетів участі) шля-
хом затвердження відповідних 
місцевих програм та проведення 
відповідного відкритого конкурсу 
проектів, поданих громадськими 
діячами. такі проекти є в багатьох 
містах україни та їх реалізація має 
дуже позитивні результати. про-
понуємо місцевим радам не вклю-
чати до Бр положення, що перед-
бачають обов’язкове проведення 
консультацій з  громадськістю 
на  етапі опрацювання проекту 

бюджету, а передбачити проведен-
ня публічного обговорення звіту 
про виконання бюджету з обов’яз-
ковим подальшим урахуванням 
у  роботі отриманих зауважень. 
таке  положення надасть мож-
ливість всебічно проаналізувати 
виконаний відповідний місцевий 
бюджет та визначитися з проблем-
ними сторонами, що  дозволить 
оминути такі проблеми в майбут-
ньому. по-третє, це внесення змін 
до проектів рішень про місцеві 
бюджети. час з моменту внесення 
проекту рішення місцевої ради до 
прийняття рішення на пленарному 
засіданні супроводжується постій-
ним поданням пропозицій і пра-
вок. переконані, що такий етап 
бюджетного процесу має бути мак-
симально нормативно врегульова-
ний. доцільно визначити конкретні 
строки для подання пропозицій, 
форму, за якою подають пропо-
зиції, та передбачити обов’язок 
попереднього розгляду кожної 
пропозиції і правки комісією з пи-
тань бюджету перед винесенням 
на розгляд сесії місцевої ради. 
доречно передбачити обмеження 
на відсотковий обсяг можливих 
поправок та коригувань прийня-
того до розгляду проекту рішення 
про місцевий бюджет.

Місцева влада києва вирі-
шила спробувати врегулювати 
питання подання пропозицій до 
напрацьованого проекту рішен-
ня київради «про бюджет міста 
києва на  2018  рік». За подан-
ням постійної комісії київради 
з  питань бюджету та  соціально- 
економічного розвитку було прий-
нято рішення київської міської 
ради № 682/3689 від 14.12.2017 р. 
«про прийняття до розгляду про-
екту рішення київської міської 
ради «про бюджет міста києва 
на 2018 рік» (опубл. в газеті «хре-
щатик» 15.12. 2017  р. №  132). 
особливістю цього рішення є 
те, що воно передбачало вре-
гулювання процедури подання 
та розгляду пропозицій до про-
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екту рішення про бюджет міста 
києва на 2018 р. за встановленою 
у  рішенні формою. пропозиції 
могли подавати на рівних правах 
як кожен із  депутатів київської 
міської ради, так і постійні комісії 
київради, депутатські фракції 
та члени територіальної громади. 
однак на подання пропозицій да-
валося три робочих дні в період 
з моменту прийняття зазначеного 
вище рішення або два – з момен-
ту його офіційного оприлюднення. 
форма для подання пропозицій 
містила обов’язкове визначення 
джерела покриття видатків у разі 
коли пропозиції стосуються збіль-
шення видатків бюджету. про-
позиції без зазначення джерела 
покриття видатків визначалися 
неприйнятними та до розгляду не 
направлялися. переконані, що на-
явність такого положення є мож-
ливістю для безпідставного від-
хилення всіх потенційно корисних 
для міста пропозицій. до того ж, 
у рішенні не містилося положен-
ня щодо обов’язкового оприлюд-
нення всіх отриманих пропозицій, 
яке відповідно не було здійснене. 
тому визначити відсоток прийнятих 
і відхилених пропозицій та взагалі 
загальний обсяг отриманих про-
позицій щодо змін до прийнято-
го до розгляду проекту бюджету 
м. києва на 2018 р. досить важко.

на завершення зауважимо, 
що Бк україни визначено принцип 
єдності бюджетної системи украї-
ни. Єдність бюджетної системи 

україни забезпечується передусім 
єдиною правовою базою та єди-
ним регулюванням. тому доціль-
ною з боку Міністерства фінансів 
україни була б підготовка типової 
форми Бр місцевих рад з  його 
затвердженням постановою ка-
бінету Міністрів україни, однак 
до цього потрібно закріпити таке 
повноваження Міністерства фінан-
сів україни і уряду в Бк україни.

також необхідно звернути 
увагу на юридичну силу Бр міс-
цевих рад: вони приймаються 
в формі рішення місцевої ради, 
так само, як  і місцевий бюджет. 
Склад бюджетного законодав-
ства визначено в ст. 4 Бк україни. 
За юридичною ієрархією в системі 
бюджетного законодавства рішен-
ня органів місцевого самовря-
дування поступається місцем 
рішенню про місцевий бюджет. 
І тут постає питання: як місцевий 
бюджет може готуватися та розгля-
датися з урахуванням положень, 
що мають меншу юридичну силу? 
З метою узгодження цього питан-
ня вважаємо за потрібне включити 
до ч. 1 ст. 4 Бк україни п. 61 «Бюд-
жетний регламент органів місце-
вого самоврядування». Це надасть 
можливість вирішити розбіжні пи-
тання і подолати суперечність між 
положеннями Бр та  ряду інших 
рішень місцевих рад. отже, вихо-
дячи із загального змісту дослід-
ження, маємо зробити висновки, 
що Бюджетний регламент може 
стати потужним інструментом 

регулювання бюджетних відно-
син на місцевому рівні за умови 
його правильного використання. 
прийняття Бр місцевих рад зумо-
вить покращити ситуацію щодо 
прозорості й доступності бюдже-
ту та частково вирішить питання 
ефективного управління місцевим 
бюджетом, надасть можливість 
розмежувати права й обов’язки 
всіх учасників бюджетного проце-
су на відповідному рівні. Звичай-
но, Бр не зможе одразу вирішити 
всі проблеми бюджетного проце-
су, але здійснить значний позитив-
ний ривок у розвитку бюджетних  
правовідносин.

визначено, що на рівні місце-
вих бюджетів проблемою є від-
сутність єдиного процедурного 
документа, який окреслює на цен-
тральному рівні порядок підго-
товки, напрацювання, прийняття 
та коригування, звітування про ви-
конання бюджетів місцевого са-
моврядування. Залишається зако-
нодавчо не врегульоване питання  
щодо юридичної форми такого 
процедурного документа.

вирішено, що Бюджетний ре-
гламент органів місцевого са-
моврядування має бути затвердже-
ний у формі рішення місцевої ради 
та визначати ряд окремих проце-
дурних питань бюджетного проце-
су. З метою реалізації зазначеного 
і набуття Бюджетним регламентом 
повної юридичної форми повинні 
здійснитися зміни в бюджетному 
законодавстві.   
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думки експертів з права           фінансове право

БЮдЖЕтНиЙ РЕГлаМЕНт ЯК ВаЖлиВиЙ ЕлЕМЕНт 
систЕМи пРаВоВоГо РЕГУлЮВаННЯ БЮдЖЕтНоГо пРоцЕсУ  

На МІсцЕВоМУ РІВНІ

І. С. Шляхов
У цій статті досліджується категорія «Бюджетний регламент місцевих рад»,  

розглянуто проблеми у бюджетному процесі на місцевому рівні та визначено шляхи  
їх вирішення. Досліджено питання підвищення прозорості,  

доступності й участі громадян у процесі прийняття та затвердження місцевих бюджетів 
завдяки прийняттю Бюджетних регламентів місцевих рад.

Ключові слова: Бюджетний регламент, бюджетний процес,  
місцевий бюджет, прозорий бюджет, публічний бюджет, доступність бюджету.

Стаття надійшла до редакції: 2.11.2018.

BUDGET REGULATION AS A SIGNIFICANT ELEMENT 
OF LEGAL REGULATION SYSTEM ON A LOCAL-LEVEL BUDGET PROCESS

I. S. Shliakhov
This аrticle is a research on local councils’ budgetary regulations.  

A range of local-level budgetary process issues were examined through this research  
and as a result, solutions to such issues have been successfully developed.  

Increase of transparency, availability and participations of citizens in adoption  
of local budgets by implementation of local councils’ budget regulations were researched as well. 

Keywords: budgetary regulations, budgetary process, local budget,  
transparent budget, public budget, budget availability. 

Received: 2.11.2018.dpcoi.c
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призначення       

призначення
  довгань Григорій Григорович  

заступник начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби  

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області
наказ від 17.09.018 №3608/к

  Короп ольга Вікторівна  

перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Луганській області
наказ від 18.09.018 №3633/к

Інформація надана Департаментом персоналу  
Міністерства юстиції України

  Бондарев Ігор Валерійович  

заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень  
Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

наказ від 17.09.018 №3661/к

  Калинчук сергій Ігорович  

заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень  
Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

наказ від 13.09.018 №3568/к

  Усатий сергій Миколайович  

заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень  
Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області 

наказ від 13.09.018 №3567/к

  лаптінов Віталій Вікторович  

заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень  
Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області

наказ від 13.09.018 №3569/к

  онишкевич Роман Іванович   

заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень  
Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області 

наказ від 13.09.018 №3570/к
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Зайченко  
Юлія Іванівна
Генеральний директор  

Директорату стратегічного планування 
та європейської інтеграції

Шановна Юліє Іванівно!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо Вам нових професійних досягнень,  
щастя і надійних друзів!

5 листопада

Шановний Олександре Миколайовичу!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо Вам успіхів у професійній діяльності,  
здійснення усіх Ваших планів, енергії та завзяття!

17 листопада

олійник  
олександр Миколайович

Директор Департаменту  
з питань правосуддя  

та національної безпеки

вітаємо
з днем народження!
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думки експертів з права       вітаємо з днем народження       

директора Науково-дослідного інституту приватного права  
і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктора юридичних наук,  

професора, академіка НАПрН України, заслуженого юриста України,  
члена наукової ради журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України» 

Крупчана олександра дмитровича
15 листопада

вітаємо
Членів наукової ради та редакційної колегії  

журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

з днем народження!

члена Вищої ради юстиції, доктора юридичних наук,  
професора кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка, члена редакційної колегії журналу  
«Бюлетень Міністерства юстиції України» 

Мірошниченка анатолія Миколайовича
19 листопада

провідного наукового співробітника відділу міжнародного права  
і порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,  

доктора юридичних наук, професора, члена редакційної колегії журналу  
«Бюлетень Міністерства юстиції України» 

акуленка Віктора Івановича
24 листопада

З повагою  
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»dpcoi.c

om.ua
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 заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби  

Головного територіального управління юстиції в Одеській області

Гумуржи дмитра Миколайовича
2 листопада

начальника Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області
Когутича Євгена дезидерійовича 

7 листопада

вітаємо
з днем народження!

заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної виконавчої служби –  начальника Управління державної виконавчої служби  

Головного територіального управління юстиції у Сумській області

Молодцова Едуарда В’ячеславовича 
4 листопада

заступника начальника з питань дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту  
Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації  

Міністерства юстиції України

Ярмоленка олександра Володимировича
1 листопада

заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації  

Головного територіального управління юстиції  у Рівненській області

Ковальову Нелю станіславівну
11 листопада
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 заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації  

Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

Григор’єву людмилу Миколаївну
29 листопада

вітаємо
з днем народження!

першого заступника начальника Головного територіального  
управління юстиції у Чернігівській області

Рудого сергія анатолійовича 
21 листопада

заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби  

Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

Гайду андрія Ігоровича
17 листопада

З повагою колектив апарату Міністерства юстиції України, колектив ДП «ЦОІ»,  
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

вітаємо з днем народження       

dpcoi.c
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заступника начальника управління забезпечення доступу до правової допомоги  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Марчук Наталію Іванівну 
2 листопада

вітаємо
з днем народження наших колег!

директора Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Костишин Наталію олексіївну

3 листопада

в. о. директора Бердянського місцевого центру з надання  
безоплатної вторинної правової допомоги 

сухомлина Євгена Михайловича 
4 листопада

директора Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Мінтенка сергія Георгійовича

6 листопада

директора Олександрійського місцевого центру з надання  
безоплатної вторинної правової допомоги 

Руденка анатолія Миколайовича 
5 листопада

заступника директора Кам’янець-Подільського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Бартиша Валентина Івановича
8 листопада

начальника організаційного управління Координаційного центру  
 з надання правової допомоги

Красовського дмитра Юрійовича
9 листопада

dpcoi.c
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призначення       вітаємо з днем народження       

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної  
правової допомоги у Львівській області

Микитина Ігоря Йосифовича
10 листопада 

директора Гайсинського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

лісову Ірину Володимирівну
12 листопада

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної  
правової допомоги у Полтавській області

Черчатого олександра Івановича 
9 листопада

головного спеціаліста відділу запобігання корупції  
Координаційного центру з надання правової допомоги

філюка станіслава сергійовича 
9 листопада 

заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної  
правової допомоги у Закарпатській області

фучко ларису Михайлівну 
9 листопада 

вітаємо
з днем народження наших колег!

заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної  
правової допомоги у Миколаївській області

сандула Віктора Миколайовича 
14 листопада

головного спеціаліста відділу інформування громадськості  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Бєлобородову тетяну анатоліївну
18 листопада
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З повагою 
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

директора Вознесенського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

сторчака сергія олександровича 
26 листопада

заступника директора Шосткинського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Мірошниченко Катерину Миколаївну
28 листопада

заступника начальника відділу інформування громадськості  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Ємельяненко Марію сергіївну
25 листопада

директора Третього київського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Рудих Юрія андрійовича
20 листопада

начальника юридичного управління Координаційного центру 
 з надання правової допомоги

фещенко Віту Вікторівну
24 листопада 

вітаємо
з днем народження наших колег!

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної  
правової допомоги у Херсонській області

Єлисєєву Марину Ігорівну
30 листопадаdpcoi.c

om.ua
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  наказ від 05.10.2018 № 3140/5  

Про затвердження Змін до Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів,  
держателем яких є Міністерство юстиції України

Дата та номер державної реєстрації 08.10.2018 № 1138/32590

  наказ від 12.10.2018 № 3190/5  

Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 02 грудня 2014 року № 2024/5
Дата та номер державної реєстрації 17.10.2018 № 1166/32618

  Наказ від 17.10.2018 № 3236/5  

Про внесення змін до Вимог до написання найменування юридичної особи,  
її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи,  

крім організації профспілки
Дата та номер державної реєстрації 17.10.2018 № 1170/32622

пЕРЕлІК
нормативно-правових актів  

Міністерства юстиції України,  
виданих у жовтні 2018 року

  наказ від 22.10.2018 № 3283/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2018 року № 1979/5
Дата та номер державної реєстрації 22.10.2018 № 1196/32648

  Наказ від 22.10.2018 № 3284/5  

Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців
Дата та номер державної реєстрації 22.10.2018 № 1195/32647

перелік наказів Міністерства юстиції україни
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Управління систематизації законодавства та координації правової роботи  
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів,  

тел. (044) 279-68-58

  наказ від 23.10.2018 № 3301/5  

Про внесення змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду  
з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

Дата та номер державної реєстрації 25.10.2018 № 1217/32669

  наказ від 26.10.2018 № 3370/5  

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 вересня 2015 року № 1674/5
Дата та номер державної реєстрації 30.10.2018 № 1226/32678

  наказ від 26.10.2018 № 3371/5  

Про внесення змін до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян  
у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах,  

установах та організаціях, що належать до сфери його управління
Дата та номер державної реєстрації 31.10.2018 № 1239/32691

  наказ від 29.10.2018 № 3373/5  

Про затвердження Порядку ведення Довірчого списку
Дата та номер державної реєстрації 29.10.2018 № 1221/32673

  наказ від 29.10.2018 № 3374/5  

Про внесення змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Дата та номер державної реєстрації 29.10.2018 № 1223/32675
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наукові статті повинні відповідати постанові президії вищої атестаційної комісії україни № 7-05/1 від 15 січня 
2003 року «про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків вак україни» (зі змінами і доповненнями).

Загальні вимоги до структури наукових статей:
••  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
••  аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 

автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
••  формування цілей статті (постановка завдання);
••  виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
••  висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
вимоги до оформлення тексту наукових статей:
••  обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові слова) в межах 

10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);
••  у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, 

почесне звання, посада та місце роботи автора;
••  нижче – код унівесальної десяткової класифікації (удк статті);
••  нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;
••  посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкрет-

них сторінок, напр. [1, с. 25-26]. назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ «Спи-
сок використаної літератури»);

••  у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву, 
найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видав-
ництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;

••  на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, англійською мовами. 
анотації розміщуються після списку використаної літератури та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові 
автора, назву статті (розширена анотація – 2 сторінки іноземною мовою подається для опублікування на сайті 
видання).

вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:
••  електронний варіант статті;
••  електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см, 300 кра-

пок на дюйм;
••  довідка про автора (співавторів);
••  якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована кольорова копія рецензії та витяг з прото-

колу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;
••  особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, подають скановану кольорову копію рецензії кафедри, науко-

вого відділу або доктора наук з відповідної спеціальності;
••  з 1 вересня 2016 р. – скановану квитанцію про оплату за розміщення публікації наукової статті – 540 грн  

за 10 сторінок (у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник), або скановану квитанцію про перед-
плату на журнал (1 публікація – передплата на 6 міс., 2 публікації – передплата на рік);

••  з 25 травня 2018 року за розміщення публікації рекламного характеру – 540 грн за 1 журнальну сторінку 
(у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник).

матеріали надсилаються поштою на електронну адресу: bulleten@dpcoi.com.ua
назви файлів повинні містити прізвище автора. 

редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора)  
і відхилення статей. викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, в іншому випадку стаття відхиляється.

За достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних відповідальність несуть автори публікацій.
адреса редакції: м. київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 801. 

ВиМоГи 
щодо оформлення наукових статей,  

які публікуються в загальнодержавному науково-практичному 
фаховому виданні «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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