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Оформляти спадок зможуть і представники місцевих рад.

Це право їм надано наказом Міністерства юстиції від 7 грудня 2016 року № 3595/5. Документом
визначено процедуру видачі свідоцтв про право на вчинення нотаріальних дій з оформлення
спадкових прав уповноваженій посадовій особі органу місцевого самоврядування.
Щоб отримати такі повноваження, посадовець органу місцевого самоврядування повинен мати
вищу юридичну освіту, досвід роботи в галузі права не менше 3-ох років. Окрім того – пройти
протягом року стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, а також
навчитися працювати з реєстрами, що функціонують в системі Міністерства юстиції, та скласти
екзамен зі спадкового права.

Після цього посадовець місцевого самоврядування отримає свідоцтво, яке видається
Міністерством юстиції на підставі рішення Комісії з питань складання іспиту зі спадкового права
посадовими особами органу місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних
дій, яке зберігається в справах Департаменту приватного права.
Для отримання свідоцтва подається заява на ім’я керівника органу місцевого самоврядування про
внесення в Міністерство юстиції подання про видачу свідоцтва. До подання додаються копії таких
документів: заяви, диплома про вищу юридичну освіту, трудової книжки, першої, другої, одинадцятої
сторінок паспорта громадянина України.
Зазначені копії документів засвідчуються за місцем роботи уповноваженої особи в установленому
законом порядку.
Подання разом з необхідними документами направляється до Міністерства юстиції України, який
і приймає рішення про видачу.
«Отримавши свідоцтво, представник органу місцевого самоврядування матиме право на вчинення
таких нотаріальних дій, як видача свідоцтва про право на спадщину, а також про право власності на
частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя».
За детальною інформацією про порядок видачі свідоцтва про право вчинення нотаріальних дій
уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування можна звернутися до
Богодухівського МЦ з надання БВПД адреса центру: м. Богодухів, вул. Покровська, 5, тел. (05758) 301-82, 3-03-25.
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САМОЧИННА ДОБУДОВА : НЮАНСИ ОФОРМЛЕННЯ

Якщо громадян з певних причин не оформлює необхідні документи перед початком будівництва,
то потім він не зможе отримати право власності на забудову і, зрештою, не зможе її продати,
подарувати чи заповісти у спадок.
Відповідно до чинного законодавства сьогодні існує три способи легалізації самочинного
будівництва:


судовий;



адміністративний;



через створені місцевими територіальними громадами постійно діючі комісії з питань
самочинного будівництва.

Судовий порядок
Для отримання права власності на самочинну забудову, власнику або користувачу земельної
ділянки потрібно звернутись з позовом до суду.
Необхідними умовами узаконення в судовому порядку самочинної побудови є:


відведення для цієї мети в установленому порядку забудовнику земельної ділянки;



відсутність заперечень з боку власника земельної ділянки;



відсутність порушення в результаті самочинної забудови прав інших осіб.

До позовної заяви про визнання права власності на самочинну забудову мають бути додані такі
документи:


довідка про відсоток готовності об’єкта самочинного будівництва;



технічний паспорт будівлі;



технічний висновок проектної організації (спеціаліста, експерта) щодо відповідності стану
об’єкта самочинного будівництва державним будівельним нормам;



документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, а у разі, якщо
замовник (забудовник) не є власником чи користувачем земельної ділянки, також подається
нотаріально засвідчена згода власника земельної ділянки на забудову цієї ділянки;



висновки державних органів, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних,
санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог.

Після ухвалення рішення суду про визнання права власності на конкретний нерухомий об’єкт, його
потрібно ввести в експлуатацію. У такому випадку рішення суду виступає правовстановлюючим
документом, який засвідчує право власності на нерухоме майно. А вже після введення в експлуатацію
проводиться реєстрація права власності на об’єкт будівництва в бюро технічної інвентаризації на
підставі рішення суду – з видачею свідоцтва про право власності.
Адміністративний порядок
Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України № 79 від 24.04.2015 року індивідуальні житлові будинки, будівлі і споруди
сільськогосподарського призначення I і II категорій складності незалежно від площі приймаються в
експлуатацію інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю протягом 10 робочих днів
з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, за місцезнаходженням об'єкта.
Такий порядок стосується лише будівель, побудованих до 12 березня 2011 року, однак на практиці
іноді застосовується і до будинків, побудованих фактично (не юридично) в 2012-2015 роках.

Після прийняття будинку, будівлі або споруди в експлуатацію органами Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю, необхідно також отримати довідку у виконкомі місцевої ради
про присвоєння поштової адреси і зареєструвати право власності в Державній реєстраційній службі.

Через створені місцевими територіальними громадами постійно діючі комісії з питань
самочинного будівництва
З метою реалізації повноважень в галузі будівництва визначених територіальними громадами
можуть утворюватися постійно діючі комісії з питань врегулювання самочинного будівництва та
затверджуватись положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом.
Громадяни, які здійснили самочинне будівництво, звертаються до органів місцевого
самоврядування із заявою про збереження майна, відведення земельної ділянки (у випадку, якщо
особа не є її власником або користувачем). При цьому до заяви додаються технічний висновок про
відповідність самочинно збудованого об’єкту будівельним нормам та іншим законодавчим вимогам.
Також додається завірена нотаріусом заява про зобов’язання забудовника нести усі витрати та
ризики, пов’язані із оформленням самочинного будівництва.
Наведений вище перелік документів може бути доповнений іншими документами,
передбаченими цими положеннями. Обов’язковим документом є підтвердження про сплату
штрафних санкцій.
Місцевий орган архітектури та містобудування аналізує усі надані забудовником документи та
разом зі своїм висновком щодо можливості збереження самочинної забудови, подає їх на розгляд.
Постійна комісія з питань самочинного будівництва розглядає поданий місцевим органом архітектури
та містобудування комплект документів та приймає рішення щодо можливості чи неможливості
збереження самочинної забудови.
У разі прийняття негативного висновку, рішення комісії можна оскаржити в судовому порядку.

Для отримання консультацій чи роз’яснень з правових питань можна звертатися безпосередньо до
Богодухівського МЦ з надання БВПД адреса центру: м. Богодухів, вул. Покровська, 5, тел. (05758) 301-82, 3-03-25.
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ГДЕ И КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА?

Согласно ст. 49 Конституции Украины каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую
помощь и медицинское страхование.
На сегодняшний день действует постановление Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998
года №1303 «Об упорядочении бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств по рецептам
врачей в случае амбулаторного лечения отдельных групп населения и по определенным категориям
заболеваний», которое определяет право на получение лекарств по рецептам врачей бесплатно или
с 50 % скидкой.
Постановление предусматривает бесплатный и льготный отпуск лекарств по рецептам врачей в
случае амбулаторного лечения по категории населения и по категории заболеваний.
Бесплатно и на льготных условиях отпускаются лекарственные средства, указанные в Перечне
лекарственных средств отечественного и иностранного производства, утвержденном
постановлением Кабинета Министров Украины от 5 сентября 1996 года № 1071.
Кто имеет право на бесплатные лекарства?
1) независимо от размера среднемесячного совокупного дохода их семьи:
• дети в возрасте до трех лет;
• участники боевых действий и инвалиды войны;
• лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и отнесены к категориям 1 и 2;
• несовершеннолетние дети умерших граждан, отнесенных к категориям 1 и 2, смерть которых
связана с Чернобыльской катастрофой;
• девочки-подростки и женщины с противопоказаниями беременности, а также женщины, которые
пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы (средства контрацепции — гормональные
препараты);
• пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту или в связи с потерей кормильца (кроме лиц,

которые получают пенсию на детей в связи с потерей кормильца), если указанные лица получают
пенсию в размере, не превышающем минимальный размер пенсии (1247 грн);
• инвалиды, получающие пенсию по возрасту, по инвалидности или в случае потери кормильца
(кроме лиц, которые получают пенсию на детей в связи с потерей кормильца), если указанные лица
получают минимальную пенсию;
• инвалиды и лица, которые получают государственную социальную помощь, назначенную вместо
пенсии;
• дети-инвалиды;
• ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны налоговой милиции,
ветераны государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной
службы, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Государственной службы специальной
связи и защиты информации;
2) если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за
предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую
социальную льготу:
• дети из многодетных семей;
• лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и отнесены к категории 3;
• участники войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, а также лица, на которых
распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной
защиты»;
• жертвы нацистских преследований;
• жены (мужья) умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от
общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;
• лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной;
• несовершеннолетние дети умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской
катастрофой;
• лица, работавшие с момента аварии на Чернобыльской АЭС до 1 июля 1986 года не менее 14
календарных дней или не менее трех месяцев в течение 1986-1987 годов за пределами зоны
отчуждения на работах с особо вредными условиями труда (по радиационному фактору), связанных
с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, которые выполнялись по
правительственным заданиям.
Кто имеет право на лекарства за 50% их стоимости:
• дети в возрасте от трех до шести лет;
• инвалиды I и II групп в соответствии с Законом Украины «Об основах социальной защищенности
инвалидов в Украине»;
• депортированные лица, достигшие следствие репрессий или являются пенсионерами, в
соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине»;
• почетные доноры Украины в соответствии с Законом Украины «О донорстве крови и ее
компонентов» и граждане Украины, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР»,
согласно постановлению Верховной Рады Украины от 23 июня 1995 года № 240/95-ВР «О введении в
действие Закона Украины «О донорстве крови и ее компонентов».
Категории заболеваний, при которых лекарственные средства отпускаются бесплатно независимо от
социального статуса человека
Онкологические заболевания
Диабет (сахарный и несахарный)

Гематологические заболевания
Ревматизм
Ревматоидный артрит
Пузырчатка
Острая волчанка
Системные, хронические, тяжелые заболевания кожи
Сифилис
Лепра
Туберкулез
Аддисонова болезнь
Гепатоцеребральная дистрофия
Фенилкетонурия
Шизофрения и эпилепсия
Психические заболевания (инвалидам I и II групп, а также больным, которые работают в лечебнопроизводственных мастерских психоневрологических и психиатрических заведений)
После операции протезирования клапанов сердца
Острая перемежающаяся порфирия
Муковисцидоз
Тяжелые формы бруцеллеза
Дизентерия
Гипофизарный нанизм
После пересадки органов и тканей
Бронхиальная астма
Болезнь Бехтерева
Миостения
Миопатия
Мозжечковая атаксия Мари
Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)
Болезнь Паркинсона
Детский церебральный паралич
СПИД, ВИЧ-инфекция
Послеоперационный гипотиреоз, в том числе рака щитовидной железы
Гипопаратиреоз
Врожденная дисфункция коры надпочечников
По таким категориям заболеваний бесплатный отпуск лекарственных средств осуществляется только
в случае амбулаторного лечения основного заболевания, по которым больным предоставлены
льготы. А больные СПИДом и ВИЧ-инфицированные имеют право на бесплатный отпуск
лекарственных средств при наличии у них и других заболеваний независимо от основного
заболевания.
Как получить рецепт врача и что он должен содержать?
1. Прежде всего необходимо посетить поликлинику или вызвать врача (в случае повышенной
температуры или тяжелой болезни) по месту жительства.
2. Обязательно сообщите врачу, что Вы имеете право на бесплатные лекарства, ссылаясь на
постановление Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 года №1303.
3. Убедитесь, что рецепт содержит личную подпись врача и его печать, иначе он не имеет силы.
4. Попросите врача указать в рецепте международные непатентованные названия лекарств. Это
необходимо чтобы:

— Вы смогли посмотреть, есть ли лекарства в Перечне лекарственных средств отечественного и
иностранного производства;
— провизор в аптеке, в случае отсутствия препарата, смог осуществить замену на аналог другого
производителя.
5. Обязательно спросите у врача адрес аптеки, где Вы можете получить бесплатные лекарства (за
каждым медицинским учреждением закреплена аптека).
Как действовать в случае отказа врача / аптекаря?
1. Если врач / аптекарь аргументирует отказ тем, что лекарств нет, Вы имеете право обратиться с
письменным запросом к:
— заведующему аптеки или главному врачу поликлиники, в которой Вам отказали с запросом на
получение публичной информации о наличии необходимых Вам препаратов;
— в Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Харьковской областной
государственной администрации или Департамента здравоохранения Харьковского городского
совета в зависимости от того, какого подчинения медицинское учреждение. Письменный запрос
рекомендуется подавать в двух экземплярах с требованием поставить уполномоченным лицом
входной штамп на Вашем экземпляре с указанием номера и даты получения или отправить запрос по
почте заказным письмом с обратным уведомлением о получении.
В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О доступе к публичной информации» ответ на запрос
Вам должны предоставить не позднее пяти рабочих дней со дня его получения.
2. В случае, если лекарства были необходимы срочно, и Вы приобрели их за собственные средства,
Вы имеете право возместить эти расходы.
Для возмещения расходов на покупку лекарств Вам необходимо обратиться в Департамент
здравоохранения и социальной защиты населения Харьковской областной государственной
администрации или Департамент труда и социальной защиты населения Харьковского городского
совета с заявлением о возмещении средств и приложить копии чеков с названием препарата.
Обжаловать необоснованный отказ врача, аптекаря и соответствующего департамента можно в
суд.
За дополнительной информацией по данному и другим правовым вопросам до Богодухівського
МЦ з надання БВПД адреса центру: м. Богодухів, вул. Покровська, 5, тел. (05758) 3-01-82, 3-03-25.
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ДЕКРЕТНІ ВИПЛАТИ БЕЗРОБІТНІЙ ЖІНЦІ : ПОРЯДОК, ЧАС ТА РОЗМІР

Багатьох майбутніх матерів, особливо, якщо на момент вагітності вони не працюють, цікавить, які
виплати їм гарантує держава у зв’язку з вагітністю і пологами. Виплату такої допомоги проводить
управління праці та соціального захисту населення. Відповідно до статті 7 Закону України «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми» право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами
мають всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування. Це можуть бути:


жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації
незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше
ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;



жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;



жінки із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби,
Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та
підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;



аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня
акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;



непрацюючі жінки;



жінки, зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески
до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Підставою для призначення жінкам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є:

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується жінкам за 70 календарних днів до пологів
і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після
пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів відпустки (за 90
днів до пологів та 90 днів після пологів). Зазначена допомога обчислюється сумарно та надається
жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного
доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю) жінки, але не менше 25
відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із
розрахунку на місяць.

Жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні допомога у зв’язку з вагітністю та
пологами надається у розмірі 100 % мінімального розміру допомоги з безробіття. Для отримання
виплат у цьому випадку заявниці потрібно надати до відповідного органу соціального захисту такі
документи:


заяву затверджену наказом Мінсоцполітики;



довідку встановленого зразка видану відповідним лікувально-профілактичним закладом;



довідку видану державною службою зайнятості.

Нагадуємо, що Богодухівський МЦ з надання БВПД працює за адресою: м. Богодухів, вул.
Покровська, 5, тел. (05758) 3-01-82, 3-03-25.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (безкоштовно
зі стаціонарних та мобільних телефонів).
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Якщо громадяни придбали, отримали житло у спадщину чи втрачають вони право на отримання
субсидії?

Висока вартість централізованого опалення змушує споживачів звертатися до органів
соціального захисту для оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.
Проте, українці побоюються, що відмовити в нарахуванні компенсації можуть через низку
причин — купівля протягом останнього року, продаж, придбання чи отримання у спадок майна.
Як бути, якщо ви отримали житло у спадщину і переживаєте, що тепер втратите право на
субсидію? Чи купили квартиру в кредит і взагалі боїтеся звертатися по фінансову підтримку до
держави?
Відповідно до норм чинного законодавства продаж квартири чи будинку НЕ входить в перелік
критеріїв, які позбавляють права на отримання субсидії. Більше того, про факт продажу квартири
громадяни не зобов’язані інформувати органи соціального захисту.
Разом з тим, дохід від продажу квартири має бути задекларований у наступному році. Він буде
враховуватися при розрахунку розміру субсидії на наступний період.
Слід зазначити, якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн. на момент отримання
субсидії, безповоротну державну допомогу у сплаті житлово-комунальних послуг їй НЕ припинять
надавати, що випливає з Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. №848 «Про
спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
факт такої купівлі впливає на право на призначення субсидії на наступний термін.
На оформлення субсидії також не впливає вартість майна, отриманого у спадок або у подарунок.
Цей дохід не включається до сукупного доходу сім’ї і не береться до уваги при розрахунку розміру
субсидії.
Наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів також не впливає на право
отримання субсидії. Береться до уваги офіційний дохід, який приносить це майно, тобто здача
нерухомості в оренду.

Якщо сім’я придбала квартиру у кредит, то при визначені її права на субсидію враховується сума
першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис. гривень, субсидія може бути призначена за
рішенням Комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.
Крім того, якщо людина оплатила операцію і сума перевищує 50 тис. грн, – це не позбавляє її права
на субсидію.
Важливо! Субсидія не призначається, якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні
членів сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив
купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, будівельних матеріалів або одноразово
оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири чи будинку, автомобіля на суму, яка перевищує 50
тис. гривень.
Однак і тут є виключення. Держава готова йти назустріч тим сім’ям, які реально потребують
допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг.
Нагадуємо, що Богодухівський МЦ з надання БВПД працює за адресою: м. Богодухів, вул.
Покровська, 5, тел. (05758) 3-01-82, 3-03-25.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (безкоштовно зі
стаціонарних та мобільних телефонів).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ЯКЩО ВАС ВИКЛИКАЛИ НА ДОПИТ У ЯКОСТІ СВІДКА

Як реагувати на виклик до райвідділу? Що розказувати та що підписувати? Яке покарання
передбачено, якщо не з’явитися по повістці на допит? Саме на ці питання відповідають фахівці
Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Пам’ятка
для особи , яка викликана на допит в якості свідка в
кримінальному процесі
Свідок – це фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають
доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань (ч. 1 ст. 65
КПК України).
Будь-який громадянин України, якщо він став свідком події, що розслідується, незалежно від його
положення може бути допитаний як свідок, крім випадків встановлених законом. Вік свідка
кримінальним процесуальним законодавством не обмежений.
Особливості допиту малолітнього чи неповнолітнього свідка: неповнолітній свідок не може бути
допитаний без обов’язкової присутності батьків, педагога, за необхідності психолога.
Порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні:
Виклик до слідчого, прокурора, іншого правоохоронного органу передує направлення письмового
повідомлення, яке може бути оформлене в двох формах:
- Повідомлення – процесуальна дія за допомогою якої слідчий або інший правоохоронний орган
повідомляє свідка про дату, час та місце проведення допиту (направляється, якщо участь свідка не є
обов’язковою) – ст. 111 КПК.

- Повістка - надсилається поштою, іншим засобом зв’язку, викликом по телефону або телеграмою,
якщо участь свідка є обов’язковою – ч. 1,2 ст. 135 КПК..
За загальним правилом свідок має отримати повістку не пізніше ніж за три дні до дня, коли він
зобов’язаний прибути за викликом.
У повістці про виклик зазначається:
1) прізвище та посада слідчого, прокурора, який здійснює виклик;
2) найменування та адреса установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів
зв’язку;
3) ім’я (найменування) особи, яка викликається, та її адреса;
4) найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється виклик;
5) процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа;
6) час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи;
7) процесуальна дія (дії), для участі в якій викликається особа;
8) наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту відповідних положень закону, в тому
числі можливість застосування приводу, та здійснення спеціального досудового розслідування чи
спеціального судового провадження;
9) передбачені Кодексом поважні причини, через які особа може не з’явитися на виклик, та
нагадування про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення;
10) підпис слідчого, прокурора, який здійснив виклик. (ст..137 КПК України).
Якщо особа не з’явилась за викликом до слідчого, прокурора, іншого правоохоронного органу , до неї
може бути застосовано декілька видів впливу:
- накладення грошового стягнення у розмірі від 400 до 800 гривень для працездатних осіб (ст. 139
КПК України).
- привід на підставі ухвали суду, в разі якщо особа злісно ухиляється від явки до слідчого/прокурора,
іншого правоохоронного органу, який полягає у примусовому супроводженні особи до місця її
виклику в зазначений в ухвалі час.
Допит свідка – це процесуальна дія, в ході якої слідчий/прокурор, інший правоохоронний орган,
відбирають в особи яка стала свідком кримінального правопорушення, або має будь-яку інформацію
стосовно нього, показань, які фіксуються протоколом допиту свідка.
Під час допиту кожен свідок допитується окремо, без присутності інших свідків.
Допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому - понад вісім годин на
день. У разі допиту свідка він попереджається про кримінальну відповідальність за відмову давати
показання і за давання завідомо неправдивих показань.
Особа, яку допитують має право використовувати під час допиту власні документи і нотатки, якщо її
показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в

пам’яті. За бажанням допитуваної особи, вона має право викласти свої показання власноручно. За
письмовими показаннями особи їй можуть бути поставлені додаткові запитання.
Проведення допиту, як і інших слідчих (розшукових) дій, у нічний час (з 22 до 6 години) не
допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до
втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.
Під час спілкування зі слідчим чи прокурором слід пам’ятати наступне.
Будь-яке рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови (ст.110 КПК України), а будьяка процесуальна (слідча) дія супроводжується складанням процесуального документу (протоколу,
опису вилученого, тощо), з яким учасник цієї дії має право ознайомитись та внести уточнення.
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази (ст.60 Конституції
України). Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе,
членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (ст.63 Конституції України).
Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця
допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. (ст.59
Конституції України).

А отримання консультацій чи роз’яснень з правових питань можна звертатися безпосередньо до
Богодухівського МЦ з надання БВПД адреса центру: м. Богодухів, вул. Покровська, 5, тел. (05758) 301-82, 3-03-25.

Всеукраїнська гаряча лінія правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно зі
стаціонарних і мобільних телефонів у межах України)
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ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ РОБОТИ

Вже котрий рік головне питання для українського уряду стосується соціальних питань.
Країна, яка намагається оговтатися від війни і революції, шукає нові можливості для підняття
своєї економіки. Більша частина державних видатків іде в соціальну сферу, туди входять і
виплати по безробіттю.

Статус безробітного може набути
- особа працездатного віку до призначення пенсії, яка через відсутність роботи не має заробітку,
готова та здатна приступити до роботи;
- інвалід, який не досяг пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;
- особа молодше 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації
виробництва і праці, скороченням чисельності працівників.
Статус безробітного надається зазначеним особам за їх особистою заявою у разі відсутності
підходящої роботи з першого дня реєстрації.

Місце реєстрації безробітних
Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні проводиться
Державною службою зайнятості (далі Центр зайнятості) незалежно від зареєстрованого місця
проживання чи перебування. Допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після реєстрації
особи в Центрі зайнятості.

Перелік документів, які необхідні для реєстрації



копія та оригінал паспорту і облікової картки платника податків;



копія та оригінал трудової книжки, цивільно-правового договору;



копія та оригінал диплому або іншого документу про освіту;



інші документи (наприклад, військовий квиток (у разі потреби); інвалід подає копію довідки
до акту огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред'являє
індивідуальну програму реабілітації; внутрішньо переміщені особи пред'являють довідку про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та надають її копію тощо).

Підстави для відмови у наданні статусу безробітного


відсутність всіх необхідних документів;



встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання повідомлення роботодавця про
працевлаштування особи;



не особисте подання заяви про надання статусу безробітного;



письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;



неподання в установлений строк без поважних причин письмової відповіді роботодавця про
відмову у працевлаштуванні відповідно до виданого територіальним органом направлення на
працевлаштування.

Підходяща робота для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, професії
(спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного обслуговування.
Заробітна плата повинна бути не нижче розміру заробітної плати такої особи за останнім місцем
роботи з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що склався у регіоні за минулий місяць, де
особа зареєстрована як безробітна. Під час пропонування підходящої роботи враховується тривалість
роботи за професією (спеціальністю), кваліфікація, досвід, тривалість безробіття, а також потреба
ринку праці.
Для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою вважається
така, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, а
для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої перерви, підходящою вважається
робота за професією останнього місця роботи.
Якщо неможливо надати безробітному роботу за професією впродовж 6 місяців з дня
перебування на обліку, йому пропонується підходяща робота з урахуванням здібностей, стану
здоров'я і професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці. Для
безробітних, які не мають професії, або таких, що працювали на роботах, які не потребують
спеціальної підготовки, та перебувають на обліку більш як б місяців, підходящою роботою також
вважається участь у громадських роботах.

Зареєстровані безробітні мають право


безоплатне одержання послуг з пошуку підходящої роботи, в тому числі на громадські
роботи;



консультаційні, інформаційні та профорієнтаційні послуги;



інформацію про свої права та обов'язки як безробітного;



відомості про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі;



матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги;



збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських роботах
та інших роботах тимчасового характеру;



оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до
порушення прав щодо зайнятості особи.

Увага! Право на одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності
шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями
для пріоритетних видів економічної діяльності мають:


особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення
пенсійного віку;



особи, звільнені з військової служби (крім строковиків). служби в органах внутрішніх справ
тощо у зв'язку із скороченням чисельності штату або за станом здоров'я до досягнення ними
пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію;



особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з
числа інвалідів до отримання права на пенсію;



внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Увага! Безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку
діяльність, виплачується допомога по безробіттю одноразово для організації такої діяльності.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю


виплата допомоги по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за
власним бажанням без поважних причин, починається з 91-го календарного дня;



загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360
календарних днів впродовж 2 років;



для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати
допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів;



для осіб, які шукають роботу вперше та інших незастрахованих осіб тривалість виплати
допомоги по безробіттю не може перевищувати 180 календарних днів.

Отримання допомоги по безробіттю
Право на допомогу по безробіттю, залежно від страхового стажу, мають застраховані особи,
визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких впродовж 12 місяців, що
передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців.

Розмір цієї допомоги визначається у відсотках до їхньої середньої заробітної плати залежно від
страхового стажу: до 2 років - 50%, від 2 до 6 років - 55%, від 6 до 10 років - 60%. понад 10 років - 70%.
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до
визначеного розміру:
перші 90 календарних днів -100%;
упродовж наступних 90 календарних днів - 80%;
у подальшому - 70%.

Право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі мають право


застраховані особи, які впродовж 12 місяців, і до передували реєстрації особи як безробітної,
мають страховий стаж менше шести місяців;



особи, звільнені з останнього місця роботи за ст. 37 пунктами 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. ст. 41 і 45
Кодексу законів про працю України;



особи, які звільнилися з строкової військової або альтернативної (невійськової) служби;



молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і
вищих навчальних закладах;



взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання
статусу безробітного.

Підстави зняття з реєстрації у Центрі зайнятості


зайнятість особи;



працевлаштування на умовах трудового договору (контракту);



укладення цивільно-правового договору на виконання робіт (надання послуг);



забезпечення роботою самостійно;



призначення виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків
сімейного типу, прийомним батькам;



призначення грошової допомоги на догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного
розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього нагляду;



призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній
особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом І групи або особою
похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду
або досягла 80-річноговіку та інше;



поновлення зареєстрованого безробітного на роботі за рішенням суду, що набрало законної
сили;



вступу на навчання за денною формою, у тому числі з використанням ваучера;



призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;



набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі,
обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з
випробуванням);



досягнення особою пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах чи за
вислугою років;



подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або
закінчення періоду, визначеного у медичному висновку;



подання безробітним заяви про припинення реєстрації;



подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про
визнання особи нездатною до трудової діяльності;



встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких
прийнято рішення про надання їй статусу безробітного;



встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг);



припинення професійного навчання за направленням територіального органу без поважних
причин;



відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за
направленням центру зайнятості, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має
професії (спеціальності), - відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у
період з дня реєстрації (перереєстрації);



смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім,
недієздатним чи обмежено дієздатним;



подання безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та виплату
матеріального забезпечення на випадок безробіття в іншому центрі зайнятості;



закінчення строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;



у разі невідвідування без поважних причин центру зайнятості.

Увага! Мінімальна заробітна плата у 2017 році становить 3200 гривень.

Для отримання консультацій чи роз’яснень з правових питань можна звертатися безпосередньо
до до Богодухівського МЦ з надання БВПД адреса центру: м. Богодухів, вул. Покровська, 5, тел.
(05758) 3-01-82, 3-03-25.

Всеукраїнська гаряча лінія правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно зі
стаціонарних і мобільних телефонів у межах України)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Як захиститися від колекторів

Сьогодні, майже усі люди, які коли-небудь мали справу з кредитами в банках знають хто такі
колектори і яку «радість» вони приносять

Одним з наслідків світової фінансової кризи 2008 року для нашої країни було закінчення
Кредитного буму, за час якого люди масово брали в борг, в тому числі і швидкі кредити. Подальші
роки під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів не виявилися легшими для нас в економічному
плані і багато громадян з тих чи інших причин втратили контроль над своїми фінансами.
Залишившись без зарплати або інших доходів, люди втратили можливості вчасно повертати кредити.
Заборгованість населення за позиками зросла до десятків мільярдів гривень і перед фінансовими
установами гостро постало питання повернення боргу. Саме за цих обставин з'явився новий вид
бізнесу – так звана «колекторська діяльність.
Кредитор, в активах якого значаться проблемні заборгованості, як правило, передає права
вимоги по кільком сотням, а то і тисячам проблемних договорів підписанням однієї угоди - договору
факторингу. Колектори, отримавши таким чином права та реєстраційні дані клієнтів / боржників,
розгортають цілий комплекс заходів, спрямованих на примус боржників до виплати заборгованостей
за такими договорами, причому суми вимог - в рази вище фактичної вартості такої заборгованості.
Слід зауважити, що дії багатьох таких колекторів протизаконні та з ними можна і, навіть, потрібно
боротися. Звичайно ж набагато краще спробувати владнати справу на початковій стадії і перше, що
потрібно зробити при виникненні фінансових труднощів це з’явитися до банку та звернутися до
менеджера з проханням укласти додаткову угоду за своїм кредитом у плані тимчасової відстрочки
платежу - пролонгацію. Це можливо при умові, що позичальник не має заборгованості за
нарахованими процентами. Якщо цей момент упущено і сума боргу є «непідйомною», також є сенс
звернутися до банку, але вже з пропозицією реструктуризації заборгованості. Це дасть змогу
перерахувати заборгованість та встановити новий графік платежів. Якщо ж людина вже стала
жертвою пильної уваги колекторів та стикнулась зі свавіллям з боку таких компаній, найкращим
варіантом буде звернутися до компетентного юриста за допомогою. Це допоможе професійно
проаналізувати ситуацію та, враховуючи всі обставини справи, сформувати план дій, який захистить
права позичальника. Адже громадяни в своїй більшості майже не мають уявлення про власні права та
механізми їх реалізації, а не знаючи діючих норм законодавства досить складно протистояти
«збирачам боргів».

Тактика масованих дзвінків боржнику це одна з методик, до якої досить часто вдаються
колектори. Для цього обирається час, коли людина найбільш психологічно вразлива, іноді це можуть
бути дзвінки серед ночі. Часто має місце тиск на близьких, розповсюдження негативної інформації за
місцем навчання або роботи з метою створення важкої атмосфери навколо боржника. Також можуть
сипати погрозами здоров'ю, майну боржника або членам його сім'ї. Всі ці дії є незаконними. В КК
України ст.189 передбачається відповідальність за вимогу передачі чужого майна, чи права на майно,
або вчинення інших дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його
близькими родичами. Обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи
знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, а також
розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці, також
не допускається. Стаття 355 КК України передбачає відповідальність за примус до виконання або
невиконання цивільно-правових зобов'язань - точніше, за вимогу виконати чи не виконати договір,
угоду чи інше цивільно-правове зобов'язання з погрозою насильства чи знищення майна. Слід
пам’ятати, що будь-який кредит - це цивільно-правові відносини і їх вирішення лежить у цивільному
правовому полі і за невиконання зобов’язань перед кредитором кримінальної відповідальності не
передбачено. Дуже часто маємо приклади незаконного розповсюдження конфіденційної, а іноді і
принижуючої гідність інформації за місцем проживання клієнта, його близьких, місцем роботи. При
цьому необхідною передумовою вчинення впливу на близьких, друзів та колег є наявність інформації
про цих осіб, їхні телефони, адреси місця проживання та роботи. Однак, згідно з частиною 6 cт. 23
Закону України "Про інформацію", інформація про особу охороняється законом, а статтею 32
Конституції України визначено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне
життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. А отже, збирання, зберігання,
використання та поширення особистої інформації про особу без її згоди є прямим порушенням
чинного законодавства. Це тягне за собою кримінальну відповідальність. Підстава - стаття 182 КК
України (Порушення недоторканності приватного життя). Також фінансові установи несуть
відповідальність і за порушення прав споживачів у сфері захисту персональних даних згідно із
законом за ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів».
Іноді не домігшись бажаного результату колектори навідують боржника за місцем проживання.
З практичних міркувань найчастіше вранці або ввечері. Часто довго й нав'язливо ведуть агресивні
роз'яснення, а також люблять ходити по сусідах, родичам, роботодавцям, поливаючи брудом
боржника. За цих обставин найбільш розумним буде не вести ніякого діалогу з такими особами та
звернутися до прокуратури порадивши «гостям» звертатися до суду. Колекторські компанії
здебільшого не зацікавлені у зверненні до судової системи, оскільки через складність та тривалість
судових розглядів вони не досягнуть швидкого і ефективного результату. Тут слід пам’ятати, що
колекторів найбільше цікавлять ті категорії боргів, в яких боржники виявляються полохливими,
неосвіченими і довірливими. Будь-яка загроза з боку колекторської компанії з продажу вашого житла
з метою закрити кредит, не має під собою основи. Винятком може бути лише заставний кредит.
Отже, навіть вигравши справу максимум зможуть отримувати не більше ніж 30% від заробітної плати
боржника. На заяви, що сума боргу щомиті зростає і вже сягає в рази більшої суми, ніж тіло кредиту,
також не варто реагувати з острахом. Законом передбачено правові підстави для можливості
зменшення судом розміру збитків та неустойки. Згідно ч.3 ст.551 Цивільного кодексу України розмір
неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за
наявності інших обставин, які мають істотне значення. З огляду на судову практику є можливим
зменшення розміру неустойки до 50 % суми основної заборгованості. Є і друга правова підстава.
Згідно ч.2 ст.616 ЦК України суд має право зменшити розмір збитків та неустойки, які стягуються з
боржника, якщо кредитор умисно або з необережності сприяв збільшенню розміру збитків, завданих
порушенням зобов'язання, або не вжив заходів щодо їх зменшення. Прикладом може бути випадок
коли скажімо позивач нараховував пеню три роки підряд і лише після цього наприкінці строку

позовної давності звернувся із позовом. Дана обставина дає всі підстави вважати, що позивач сприяв
збільшенню розміру неустойки і не вжив заходів щодо їх зменшення. Слід пам’ятати, що загальний
строк позовної давності по кредиту обмежений трьома роками (ст. 257 ЦК України). До вимог про
стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність у один рік (ст. 258 ЦК України).
Якщо все ж таки банк подав до суду після закінчення трьох років для стягнення заборгованості, є сенс
заявити клопотання про застосування наслідків закінчення строків позовної давності по кредиту. Як
правило суд самостійно не буде відраховувати терміни, і може прийняти їх до уваги лише за заявою
клопотання однієї зі сторін.
Та трапляються випадки ще більш нахабної поведінки з боку представників кредиторів коли
нібито «на запрошення» вони проникають до житла або іншого володіння, проводять незаконний
огляд та опис майна, фотографування та відео зйомку. Об'єктом злочину таких дій є право людини
на недоторканність житла та іншого володіння (ст. 162 КК України). В подібних випадках слід негайно
викликати поліцію, її співробітники і повинні займатися з’ясуванням законності дій працівників
колекторської фірми. В свою чергу будь які протиправні дії з боку колекторів-правопорушників слід
по можливості документувати, це в майбутньому судовому процесі значно підсилить позицію
боржника та зробить зустрічний позов обґрунтованим. Адже як показує практика не порушити норми
законодавства у своїй діяльності колекторам, а в деяких випадках це можуть бути і спеціальні
підрозділи в структурі самого банку, не так і просто. А тому, відповідно, при послідовній і правильній
фіксації фактів таких порушень, боржник має досить великі шанси на перемогу в протистоянні зі
"збирачами боргів". І такі шанси значно вищі у тих хто не боїться відстояти свої права та має
розуміння, що позиція банку не є істиною в останній інстанції.

Скористатися своїм правом на безкоштовного адвоката можна у Богодухівському МЦ з надання
БВПД адреса центру: м. Богодухів, вул. Покровська, 5, тел. (05758) 3-01-82, 3-03-25.

Всеукраїнська гаряча лінія правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно зі
стаціонарних і мобільних телефонів у межах України)
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Які роботи щодо перепланування квартири більше не потребують дозволу, а за які доведеться
відповідати

Урядова постанова суттєво спростила правила переобладнання та перепланування житла.
Разом з тим окремі архітектурні зміни все ще заборонені. А за результатами такого
втручання власника або орендаря нерухомості можуть зобов’язати повернути все до
попереднього стану.
На власний розсуд
На початку січня набула чинності постанова Кабінету Міністрів від 28.12.2016 №1024, відповідно
до якої було внесено зміни до Правил користування приміщеннями житлових будинків і
гуртожитків. Зокрема, передбачається, що власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових
будинків і гуртожитків мають право на переобладнання і перепланування свого помешкання на
підставі стст.100 і 152 Житлового кодексу УРСР.
Відповідно до згаданих статей виконання наймачем та власниками робіт з переобладнання та
перепланування житлового будинку, житлового приміщення та житлового приміщення приватного
житлового фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи
загального користування, не потребує отримання документів, що надають право на їх проведення.
Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потрібне.
Більше того, вказаною постановою була скасована необхідність отримання дозволів на
перепланування та переобладнання житлових будинків і гуртожитків, проте залишилися певні
обмеження.
Так, до перепланувань, які все ще підлягають «узаконенню», можна віднести: об’єднання
квартир на одному або різних поверхах, облаштування дверних прорізів у несучих стінах, а також
здійснення інших робіт, пов’язаних з порушенням капітальних конструкцій. Для реалізації таких
змін у житловому приміщенні потрібно отримати дозвільні документи на будівельні роботи та
ввести перепланований об’єкт в експлуатацію.

Водночас варто враховувати, що виконання робіт, визначених ч.1 ст.100 Житлового кодексу
УРСР, унаслідок яких змінюється площа, кількість чи склад приміщень у будинках державного чи
громадського житлового фонду, допускається за письмовою згодою наймодавця (орендодавця),
якщо інше не передбачено договором найму чи оренди.
Зміненими правилами також установлено, що власник квартири, житлового приміщення в
гуртожитку має право здавати в найми (в оренду) квартиру, житлове приміщення в гуртожитку або
кімнату квартири та укладати інші договори відповідно до законодавства. Користування наймачем
чи орендарем квартирою, житловим приміщенням у гуртожитку здійснюється згідно з договором.
Окрім того, правила також передбачають, що співвласники житлового будинку, гуртожитку
зобов’язані забезпечувати належне утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію,
поточний і капітальний ремонт, технічне переоснащення спільного майна житлового будинку,
гуртожитку пропорційно до частки співвласника на умовах співфінансування.
Зміни також визначають, що за умови відсутності
поквартирного (покімнатного) обліку та недосягнення згоди між мешканцями щодо житловокомунальних та інших послуг плата розподіляється так:
• за електроенергію при загальному лічильнику — пропорційно потужності побутового
електричного обладнання кожного співвласника, наймача (орендаря);
• за газ, водопостачання та водовідведення, освітлення підсобних приміщень — за чисельністю
зареєстрованих осіб, котрі проживають у квартирі, житловому приміщенні в гуртожитку;
• за централізоване опалення, утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій
— відповідно до опалюваної та загальної площі приміщення, яким користується власник,
співвласник, наймач (орендар).
Під контролем
Правилами також передбачено, що власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків і
гуртожитків несуть відповідальність згідно із законом.
Така відповідальність установлена ст.150 Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з
якою порушення правил користування житловими приміщеннями, санітарного утримання місць
загального користування, сходових кліток, ліфтів, під’їздів, прибудинкових територій, невиконання
правил експлуатації житлових будинків, житлових приміщень та інженерного обладнання,
безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання та перепланування житлових
будинків і житлових приміщень, використання їх не за призначенням, псування тягнуть за собою
для громадян попередження або накладення штрафу в розмірі від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17—51 грн.) і попередження. А для посадових
осіб передбачено накладення штрафу в сумі від 3 до 7 н.м.д.г. (51—119 грн.).
Власник, наймач (орендар) житлового будинку, житлового і нежитлового приміщення в
житловому будинку, який допустив самовільне переобладнання чи перепланування, що призвело
до порушення конструктивних елементів або засобів протипожежного захисту, зобов’язаний за
свій рахунок повернути це приміщення до попереднього стану.
Якщо самовільне перепланування або переобладнання призвело до погіршення технічного стану
всього будинку і порушення прав інших споживачів, ці роботи здійснюються виконавцем послуг, а

питання щодо відшкодування вартості цих робіт власником чи орендарем вирішується в судовому
порядку.

Для отримання консультацій чи роз’яснень з правових питань можна звертатися
безпосередньо до до Богодухівського МЦ з надання БВПД адреса центру: м. Богодухів, вул.
Покровська, 5, тел. (05758) 3-01-82, 3-03-25.

Всеукраїнська гаряча лінія правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно зі
стаціонарних і мобільних телефонів у межах України)
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Легальна зайнятість – гарантія захисту трудових прав

Згідно з Конституцією України кожна людина має право на працю, яку вона вільно обирає або
на яку вільно погоджується. Але ще чимало громадян живуть днем нинішнім, надаючи перевагу
тимчасовим сумнівним вигодам, тому останнім часом усе частіше доводиться стикатися з таким
негативним явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових
відносин – «тіньовою» зайнятістю.
За нинішніх реалій громадяни часто погоджуються на будь-яку пропозицію роботи, зокрема і
нелегальної. Працівники, які погоджуються одержувати зарплатню в «конвертах», стають
заручниками самих себе. Працівник, отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості
з роботодавцем, позбавляє себе соціальних виплат та гарантій.
Таким чином, влаштовуючись на роботу неофіційно, працівник повинен чітко усвідомлювати:
якщо зарплату виплачують «в конверті», це означає, що роботодавець, швидше за все, не укладе
трудовий договір, а також не здійснюватиме відрахування з неофіційної зарплати єдиного
соціального внеску до Пенсійного фонду, а це неминуче призведе до того, що:
– вимагатимуть працювати понад норму, а то і часто без додаткової оплати праці;
– не буде гарантованого розміру заробітної плати (зокрема розміру тарифної ставки або
посадового окладу працівника, доплат, надбавок та інших заохочувальних виплат);
– не буде ніяких соціальних гарантій, передбачених для працівника;
– не буде права на відпустку, в тому числі, і на відпустку в зв’язку з вагітністю, пологами і для
догляду за дитиною;
– не буде права на оплату тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною;
– не буде права на достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов’язана з шкідливими умовами
праці);
– не буде права на охорону праці;
– не буде права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних
захворювань, та, як наслідок – на отримання страхових виплат у разі травмувань чи
профзахворювань;
– людину можуть звільнити у будь-який момент, без виплати вихідної допомоги, а можливо, і без
оплати за виконану роботу. Отримати належний під час звільнення розрахунок в переважній
більшості випадків вкрай складно, факт перебування в трудових відносинах з роботодавцем
доведеться доводити у суді з допомогою свідків.

Серед негативних наслідків «тіньової» зайнятості є і такі, що стосуються суспільної небезпеки,
адже всі ми є споживачами послуг у сфері громадського харчування, торгівлі, транспорту,
будівництва тощо, тож необхідна їх висока якість. Нелегальна зайнятість сприяє поширенню
захворювань, підвищенню рівня аварійності на дорогах, зростанню ризику виникнення нещасних
випадків на виробництві, адже з офіційно неоформленим працівником не проводиться навчання з
техніки безпеки, охорони праці, він не проходить вчасно, а то і взагалі, передбаченого
нормативними документами періодичного медичного огляду.
Найефективнішим захистом громадян є їхня правова обізнаність. Кожен, хто наймається на
роботу, має пам’ятати, що не оформлений вчасно трудовий договір є не лише грубим порушенням
трудового законодавства, а й надалі тягне за собою низку проблем для самого працівника.
Повага до себе починається з шанування законів своєї держави. Працюючи нелегально людина
сама себе позбавляє права на соціальний захист та передбачені трудовим законодавством гарантії,
а також ставить під загрозу своє здоров’я та майбутнє.

Детальнішу інформацію та безоплатні правові консультації Ви можете отримати у
Богодухівському МЦ з надання БВПД адреса центру: м. Богодухів, вул. Покровська, 5, тел. (05758)
3-01-82, 3-03-25.

Всеукраїнська гаряча лінія правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно зі
стаціонарних і мобільних телефонів у межах України)
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Як захиститися від домашнього тирана

За даними ООН, жінки страждають від насилля з боку своїх чоловіків частіше, ніж від
автокатастроф, війн і тяжких хвороб.

Загальна декларація прав людини, проголошена в 1948 році Генеральною Асамблеєю ООН,
зазначає, що кожна людина має право на життя, свободу та особисту недоторканість, ніхто не
може бути підданий тортурам та жорсткому, нелюдському чи принижуючому його гідність
поводженню. Здавалось би, після жахливих подій першої половини 20 століття світ змінився
назавжди, став більш цивілізованим, а нетерпимість міжнародної спільноти до будь-яких проявів
неналежного поводження з людиною назавжди відкинули у минуле такі ганебні явища, як тортури
і взагалі насильство у будь-якій формі. Та проаналізувавши статистику, приходимо до невтішних
висновків – кожного року більш ніж 1.6 млн. людей у всьому світі втрачають життя у зв’язку з
насильством. Ще більше людей отримали ушкодження та страждають через фізичні, сексуальні,
репродуктивні та розумові проблеми зі здоров’ям внаслідок цього. Серед іншого, значний відсоток
проявів насильства припадає на, так зване, домашнє насильство. Воно складає вагому частину
латентної (або прихованої) злочинності. Насильство в сім’ї, як антисоціальне і антигуманне явище, є
проблемою і нашого суспільства – за останні кілька років в Україні втричі зросла кількість вбивств
на ґрунті домашнього деспотизму. І незважаючи на нестачу даних щодо масштабів насильства в
сім'ї в усіх його різноманітних формах, тієї інформації, що маємо достатньо для того, щоб
привернути до цього явища увагу.
Існує широко розповсюджений міф, що насильство в родинах - це проблема тільки
неблагополучних родин, і майже завжди сімейне насильство пов’язане з пияцтвом і бідністю. Та
насправді це не зовсім так. Насильство властиве для всіх соціальних груп і не залежить від
економічного становища родини в цілому, хоча вплив соціального походження сім’ї на форми та
прояви насильства не відкидається. Переважно насильство, якому піддаються жінки і діти,
здійснюється чоловіками. Міжнародні дослідження показали, що жінки частіше зазнають
насильства з боку чоловіків, яких вони добре знають, зокрема, з боку родичів або партнерів.
Відносно психологічного портрету такого чоловіка думки більшості психологів сходяться. Такий

доморощений тиран – людина, яка жадає влади за будь-яку ціну і намагається подавити волю
слабкіших та залежних від нього. Деспот майже не здатний конструктивно мислити,завжди буде
відстоювати своє бачення, навіть якщо воно зовсім безглузде. Іноді замаскованого тирана не так
легко розпізнати і в повній мірі він проявляє себе лише тоді, коли жертва стає безпомічною та
об’єктивно залежною від нього. Деспот часто намагається встановити тотальний контроль, іноді
вдається до ізолювання жертви. Він поділяє людей на сильних та слабких, зневажаючи останніх, в
тому числі і самого себе. В цьому суть внутрішнього конфлікту тирана – слабкість і зневага до себе,
потреба компенсувати це. Побудувати здорові відносини з такою людиною майже немає шансів.
За таких обставин єдине, що можливо – це не стати жертвою тирана або припинити нею бути.
Виправдання відносин з деспотом «збереженням сім’ї заради дітей» не містять під собою ніякої
раціональної основи. Особливо за наявності фізичного насильства у будь-якій формі. Важливо
розуміти, що обравши «сильне плече» з додатком із принижень і страждань, наносимо
непоправної шкоди в першу чергу дітям. Адже вони ростуть глибоко травмованими і в
майбутньому з великою вірогідністю змоделюють таку поведінку в своїй сім’ї, що не зробить їх
щасливими та успішними. За твердженнями фахівців, будь-яке насильство скоєне відносно дітей
або в їх присутності, має для них важкі наслідки і дуже часто заважає їм в подальшому вести
повноцінне життя. Тому усвідомлення, що ви нічого не винні своєму чоловіку-тирану, а також
вчинення дій для припинення насилля, має важливе значення в першу чергу для майбутнього
дітей. Тут слід зазначити, що законодавство про попередження насильства в сім’ї наділяє нас
досить широкими можливостями щодо звернення до органів та установ за допомогою і тягне за
собою застосування визначених заходів по його запобіганню. На сьогодні прийнято низку
нормативно-правових актів, які захищають від насильства в сім’ї, а також регламентують діяльність
правоохоронних органів щодо попередження та припинення насильства в сім'ї. До них належать:
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р.;
- "Сімейний кодекс" від 10.01.2002 р., який визначає засади шлюбу, права та обов'язки подружжя,
права та обов'язки батьків і дітей;
- Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
встановлення відповідальності за вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису"
від 15.05.2003 р.;
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
законодавства стосовно протидії насильству в сім'ї" від 25.09.2008 р.;
- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.01.2004 р. №38 "Про затвердження заходів
щодо виконання Закону України "Про попередження насильства в сім'ї" та Примірного положення
про центр медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї";
- Закон України "Про попередження насильства в сім'ї" визначає правові основи запобігання
насильству в сім'ї, органи та установи, на які покладається здійснення заходів, спрямованих на його
виконання. Згідно Закону "Про попередження насильства в сім'ї" визначено перелік органів та
установ, на які покладається здійснення заходів щодо попередження насильства в сім'ї. Такими
установами визнані:
1) центральний орган виконавчої влади;
2) уповноважені підрозділи органів Національної поліції;
3) органи опіки і піклування;

4) спеціалізовані установи для осіб, які вчинили насильство
в сім'ї, та жертв такого насильства:
кризові центри для членів сімей, в яких вчинено насильство в сім'ї або існує реальна
загроза його вчинення (центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї.)
Зважаючи на вищевказане, можна зробити певні висновки та сформувати певний порядок дій з
тим, щоб захистити себе та свої права. Передусім не потрібно чекати дійсно тяжких наслідків.
Ніхто, ніколи і ні за яких обставин не має стати жертвою домашнього насильства, бо насильство —
це злочин. При реальній загрозі такого злочину необхідно завжди мати під рукою номери
телефонів поліції та соціальних служб, а в разі потреби негайно телефонувати в поліцію та
вимагати термінового втручання. Після прибуття правоохоронців слід детально описати всі події та
переконатися, що відомості внесено до протоколу. Якщо завдано тілесних ушкоджень, потрібно
обов’язково звернутися до медичного закладу з метою визначення їх ступеня тяжкості. Свого часу
висновки з медичних закладів можуть бути вагомим доказом в суді. Після втручання
правоохоронців або за інших обставин, коли кривдник відчує бажання припинити з ним відносини,
він може стати ще більш непередбачуваним та агресивним. Тому, зважившись на такі дії потрібно
бути готовим захищати свої права та права дітей. Має сенс завчасно порадитись з юристом та
добре обміркувати при потребі можливі варіанти вирішення таких питань, як розподіл майна,
стягнення аліментів, визначення місця проживання дітей та ін. При реальній загрозі з боку
кривдника необхідно врахувати, що працівники поліції не можуть супроводжувати, а отже й
реально захищати постраждалого цілодобово. Але вони можуть: винести кривдникові офіційне
попередженняпро неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, взяти на профілактичний
облік,винести кривднику захиснийприпис і контролювати виконання вимог захисного припису.
Приписом може бути заборонено:
- чинити конкретні акти насильства в сім'ї;
- отримувати інформацію про місце перебування жертви насильства;
- розшукувати жертву насильства, якщо вона за власним бажанням перебуває в місці, не відомому
кривдникові;
- відвідувати жертву насильства, якщо вона тимчасово перебуває не за місцем спільного
проживання членів сім'ї;
- вести телефонні переговори з жертвою.
Окремої уваги потребують випадки небажання правоохоронців реагувати на заяви про
вчинення насильства в сім’ї, мотивуючи тим, що це цивільно-правові відносини і взагалі «ваша
сімейна справа». Такі дії правоохоронців є незаконними і мають бути оскаржені у їх керівництва.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 616 «Про
затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну
його загрозу» із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 437 від 13.07.2016: «Прийняття,
облік і розгляд заяв здійснюється за місцем проживання постраждалого від насильства в сім'ї або
члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства відповідним підрозділом
органу Національної поліції». Відмова у прийнятті та розгляді заяви не допускається.В будь якому
разі при подачі заяви про правопорушення/злочин, необхідно бути наполегливим і домогтися
прийняття заяви. Після її прийняття необхідно простежити, чи проведена її реєстрація та отримати
докази даної реєстрації. Взагалі дуже важливо щоб кожна дія була задокументована належним
чином. Варто зазначити, що існуючі «телефони довіри» поліції є дієвим інструментом в разі

неналежного виконання правоохоронцями своїх обов’язків. Номери таких телефонів зазвичай
розміщені на стендах у відділах поліції, та іноді можна вдатись до хитрощів і запитати номер у
чергового відділку, що спонукатиме правоохоронців краще виконувати свої обов’язки в даному
випадку. Та загалом, враховуючи специфіку та складність даної категорії справ, а іноді й реальні
загрози для заявника, значно краще буде завчасно звернутися до кваліфікованого юриста за
допомогою. Тільки врахувавши всі особливості конкретної справи, можна прийти до розуміння, як
правильно вчинити та яким шляхом рухатись щоб отримати потрібний результат. Не існує рецепту
на усі випадки життя, ситуації можуть бути дуже різними, духовно-моральні сили та можливості у
кожної людини також різні і дієва методика в одному випадку часто не дає результатів в іншому.
Та в будь-якому разі найважливішим є розуміння, що боротися з насиллям і нехтуванням правами
людини необхідно задля нормального та повноцінного життя сьогодні та заради майбутнього.
Адже як відомо, «Порушення прав людини сьогодні — це причина завтрашніх конфліктів.»

Скористатися своїм правом на безкоштовного адвоката можна у Богодухівському МЦ з надання
БВПД адреса центру: м. Богодухів, вул. Покровська, 5, тел. (05758) 3-01-82, 3-03-25.

Всеукраїнська гаряча лінія правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно зі
стаціонарних і мобільних телефонів у межах України)

