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Про легалізацію
іноземних офіційних документів
шляхом проставлення апостиля
22 грудня 2003 року для України набула чинності Гаазька Конвенція, що скасовує вимогу легалізації
іноземних офіційних документів (1961 р.), до якої вона приєдналася 10 січня 2002 року.
Офіційні документи, які будуть
використовуватись на території
держав-учасниць Конвенції, мають
засвідчуватися спеціальним штампом „Apostille” (далі – Апостиль),
проставленим компетентним органом держави, в якій був складений
документ.
Офіційні документи, на яких
проставлено апостиль, не потребують будь-якого подальшого засвідчення (легалізації).
До таких документів можуть
відноситись
документи, які виходять від
органу або посадової особи, що
діють у сфері судової юрисдикції
держави, включаючи документи,
які виходять від органів прокуратури, секретаря суду або судового
виконавця;
адміністративні документи;
нотаріальні акти;
офіційні свідоцтва, виконані на
документах, підписаних особами,
у їх приватній якості – такі, як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, що існував на
певну дату, і офіційні та нотаріальні
засвідчення підписів.
Однак ця Конвенція не поширю-

ється на:
документи, складені дипломатичними або консульськими агентами;
адміністративні документи, що
мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.
Постановою Кабінету Міністрів
України від 18 січня 2003 року №
61 «Про надання повноважень на
проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує
вимогу легалізації іноземних офіційних документів» повноваження
на проставлення апостиля надано:
Міністерству юстиції України –
на документах, що видаються органами юстиції, судами та оформляються нотаріусами України;
Міністерству освіти і науки – на
офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, організаціями, що стосуються сфери
освіти і науки;
Міністерству
закордонних
справ України – на всіх інших видах
документів.
Інформацію стосовно держав,
які є членами Конвенції, можна
отримати на офіційному сайті Га-

азької конференції з міжнародного
приватного права: www.hcch.net.
Кожна з Договірних держав
звільняє від легалізації документи,
на які поширюється ця Конвенція,
і які мають бути представлені на її
території. Для цілей цієї Конвенції під легалізацією розуміється
тільки формальна процедура, що
застосовується
дипломатичними або консульськими агентами
країни, на території якої документ
має бути представлений, для посвідчення автентичності підпису,
якості, в якій виступала особа, яка
підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими
скріплено документ.
Таким чином, такі документи повинні бути легалізовані в консульській установі України в державі
походження документів. Інформацію щодо генеральних консульств
України можна знайти на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України за адресою:
www.mfa.gov.ua.
У разі відсутності в країні походження документів консульської
установи України іноземні доку-

менти можуть бути легалізовані Департаментом консульської служби
Міністерства закордонних справ
України за умови їх засвідчення в
Міністерства закордонних справ
країни походження документів та
в консульській установі цієї країни,
що представляє її інтереси в Україні.

В’ячеслав Хохуляк,
начальник Головного
територіального управління
юстиції у Чернівецькій області

ПЕРЕВІРКОЮ ДОСТОВІРНОСТІ ЗАЗНАЧЕНИХ У ДЕКЛАРАЦІЯХ ВІДОМОСТЕЙ
ЗАЙМАТИМУТЬСЯ ПОДАТКОВІ ОРГАНИ
Однією з умов дотримання законодавства про засади запобігання
та протидії корупції в діяльності
органу державної влади, місцевого
самоврядування, іншої юридичної
особи публічного права є щорічне
декларування державним службовцем відомостей про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру.
Відповідно до нової редакції
частин дев’ятої і десятої статті 12
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», які
набрали чинності з 1 січня 2015
року, перевіркою достовірності
зазначених у декларації відомостей займатиметься центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику,
у порядку, визначеному цим органом.
Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей державний орган,
орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа
публічного права протягом десяти

днів з дня одержання декларації
від суб’єкта декларування надсилає її копію центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
Центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну податкову політику, під час проведення
перевірки достовірності зазначених
у декларації відомостей має право
одержувати від державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб
публічного права та підприємств,
установ, організацій незалежно від
форми власності інформацію або
копії необхідних документів щодо
зазначених відомостей в межах
своїх повноважень.
У разі встановлення за результатами передбачених статтею 12
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» перевірок ознак правопорушення уповноважений підрозділ письмово
повідомляє керівнику відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим,

його апарату, органу місцевого
самоврядування, юридичної особи публічного права та спеціально
уповноваженим суб’єктам у сфері
протидії корупції.
У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності
відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну податкову політику, письмово повідомляє про це спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії
корупції, а також керівнику органу,
в якому працює відповідний суб’єкт
декларування.
Виявлення недостовірних відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати
декларацію з достовірними відомостями. У такому разі декларація з достовірними відомостями
підлягає оприлюдненню на заміну
раніше поданої декларації у по-

рядку, встановленому цим Законом.
Подання завідомо недостовірних відомостей в декларації
про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру є підставою для притягнення суб’єкта декларування до
дисциплінарної, адміністративної
відповідальності відповідно до
закону.
Нагадуємо, що за подання завідомо недостовірних відомостей
у декларації статтею 1726 Кодексу України про адміністративні
правопорушення
передбачена
адміністративна відповідальність
у вигляді накладення штрафу від
ста п’ятдесяти (2550 гривень) до
трьохсот (5100 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Ірина Мудрик,
головний спеціаліст відділу
кадрової роботи та державної
служби Головного управління
юстиції у Чернівецькій області

17 березня
2015 року

НОВИНИ

До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс з відбору
адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним управлінням юстиції у Чернівецькій області, а також всіма районними,
районними у містах, міськими (міст
обласного значення), міськрайонними, міжрайонними управліннями юстиції до 16 березня 2015
року.
З повним текстом оголошення
можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції у Чернівецькій області
(http\\: minjust.cv.ua/).
___________________________
Президент України Петро
Порошенко підписав Закон
«Про засади державної регіональної політики».
Документ визначає основні
правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної
політики як складової частини внутрішньої політики України, зазначили у прес-службі президента.
Визначення рамок регіонального розвитку шляхом прийняття закону передбачено Порядком денним асоціації Україна – ЄС.
Закон був прийнятий Верховною Радою 5 лютого та створює
законодавчу основу для реалізації
нової державної регіональної політики, яка має охоплювати значно
ширше коло питань, ніж просто
підтримка регіонального розвитку.
___________________________
З 25 лютого поточного року,
згідно затвердженого Закону
«Про заходи щодо стабілізації
платіжного балансу України», передбачається введення до кінця
року спеціального 10%-го збору
на імпортну продукцію.
Новий податок не виключає
прийнятий раніше критичний податок, пов’язаний з різким падінням платіжного балансу.
Новий документ передбачає
тимчасовий податок строком до
року, починаючи с 1 січня 2015
року. Позиціонується як додатковий збір на іноземну продукцію в
вигляді спеціального мита діючого
Митного кодексу.
Як повідомляє документ, оголошений додатковий збір буде стягуватися з продукції, яка буде привезена на українську територію в
режимі офіційного імпорту (товари
для суспільного обігу) незалежно
від країни виробника.
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Зміни при державній реєстрації актів цивільного стану

З метою належної реалізації
прав та інтересів громадян України
у зв’язку з тимчасовою окупацією
території України, проведенням
антитерористичної операції та
враховуючи неможливість виконання повноважень у зв’язку з
проведенням антитерористичної
операції та зберігання актових записів цивільного стану в районі її
проведення, Міністерством юстиції
України було прийнято ряд наказів
для належного функціонування
відділів ДРАЦС та обслуговування
громадян.
У зв’язку з неможливістю виконувати повноваження відділами
державної реєстрації актів цивільного стану Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях проведення державної реєстрації актів
цивільного стану, внесення змін до
актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання за заявами громадян України, які проживають на тимчасово окупованій
території України, здійснюються
відділами державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї
території.
За заявами громадян України,
які переселилися з тимчасово окупованої території України, державну реєстрацію актів цивільного
стану, внесення змін до актових
записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання здійснюють
відділи державної реєстрації актів
цивільного стану за місцем звернення заявника.
Видача документів про державну реєстрацію актів цивільного
стану:
Повторна видача свідоцтва про
державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами
державної реєстрації актів цивільного стану якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію
акту цивільного стану вкрадено,
загублено, пошкоджено чи знищено, повторна видача свідоцтва
здійснюється відділами державної
реєстрації актів цивільного стану
на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.
Повторна видача свідоцтв про
державну реєстрацію актів цивільного стану у такому випадку
здійснюється відділами державної
реєстрації актів цивільного стану
незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та
місця проживання заявника.
Відділ державної реєстрації
актів цивільного стану видає повторно свідоцтво про державну
реєстрацію акту цивільного стану

після безпосередньої перевірки
відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного
стану громадян даним паперового
носія актового запису цивільного
стану або на підставі підтвердження про це відділу державної реєстрації актів цивільного стану за
місцем складання актового запису
цивільного стану.
Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану
видається повторно без підтвердження у разі зберігання актового
запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України
або у районі проведення антитерористичної операції.
У разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи
його поновлення повторна видача
свідоцтва здійснюється на підставі
паперового носія актового запису
цивільного стану.
Якщо окремі графи в актових записах цивільного стану не заповнені або відсутні, то вони в повторно
виданих свідоцтвах про державну
реєстрацію актів цивільного стану
прокреслюються.
Якщо в актовому записі про народження відсутні графи «По батькові» та «Місце народження», що
стосуються даних про дитину, або
відсутні відомості у цих графах, то
одночасно з повторною видачею
свідоцтва про народження відомості щодо по батькові та місця
народження дитини доповнюються з дотриманням вимог Правил
внесення змін до актових записів
цивільного стану, їх поновлення
та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України
від 14 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за №
55/18793 (далі - Правила внесення
змін), у разі особистого звернення заявника до відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
за місцем зберігання актового запису. Якщо до відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
звернувся представник особи, яка
має правові підстави для отримання свідоцтва про народження, відомості доповнюються у разі документального підтвердження його
повноважень на вчинення цих дій.
На запит будь-якої фізичної або
юридичної особи відділ державної
реєстрації актів цивільного стану
видає ксерокопію або фотокопію
записів метричних книг, які були
складені понад 75 років тому, але
включені до об’єднаних книг, загальний строк зберігання яких у
відділі ще не минув, якщо це не загрожує стану документів.
Якщо на одному аркуші метрич-

Роз’яснення щодо забезпечення
доступу до інформації
Відповідно до положень статті
1 Закону України від 13 січня 2011
року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон)
публічна інформація – це відображена та задокументована будьякими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання
суб'єктами владних повноважень
своїх обов'язків, передбачених
чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб'єктів
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації,
визначених цим Законом. Публічна

інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Статтею 5 Закону визначено, що
доступ до інформації забезпечується такими шляхами: систематичне
та оперативне оприлюднення інформації в офіційних друкованих
виданнях, на офіційних веб-сайтах
в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та надання інформації
за запитами на інформацію. Вказану статтю Закону сформульовано
таким чином, що вона визначає
саме способи забезпечення розпорядником доступу до інформації. Це також відповідає загальній

ної книги знаходиться декілька
записів, під час копіювання запитуваного метричного запису інші
записи повинні бути закриті.
Засвідчення ксерокопії (фотокопії) метричного запису здійснюється з дотриманням вимог
діловодства, пошукові дані (номер
фонду, опису, справи) вміщуються
на звороті кожного аркуша, засвідчувальний напис і печатка відділу
державної реєстрації актів цивільного стану розміщуються на звороті останнього аркуша документа.
Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення
та анулювання проводиться на підставі заяви про внесення змін до
актового запису цивільного стану,
їх поновлення та анулювання, яка
подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за
місцем проживання заявника, та у
випадках, передбачених Сімейним
кодексом України, також до відділу
державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання
першого примірника актового запису про шлюб при пред'явленні
паспорта або паспортного документа.
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій
території України, подають відповідну заяву до відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
за межами цієї території на їх вибір.
Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, подають заяву до
відділу державної реєстрації актів
цивільного стану на їх вибір.
Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства,
які проживають за кордоном або
в Україні, можуть подати заяву
про внесення змін до актового запису про народження у зв’язку з
доповненням відомостей щодо по
батькові та місця народження дитини також до відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
за місцем складання актового запису.
Заява про внесення змін до актового запису про смерть невпізнаної особи може бути подана також
до відділу державної реєстрації
актів цивільного стану за місцем
зберігання першого примірника
актового запису про смерть.
Якщо в актовому записі про народження відсутні графи «По батькові» та «Місце народження», що
стосуються відомостей про дитину,
або відсутні відомості у цих графах,
їх доповнення проводиться з урахуванням даних паспорта громадянина України або паспортного
документа особи, відносно якої

складено запис, та імені батька дитини, зазначеного в ньому.
У разі якщо неможливо витребувати копії актових записів цивільного стану або підтвердження
відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного
стану громадян даним паперового
носія актового запису цивільного
стану у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, державна реєстрація актів цивільного
стану підтверджується відповідними свідоцтвами про державну
реєстрацію актів цивільного стану,
витягами з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян,
якщо вони не містять незастережених виправлень, дописок чи явних
ознак підробки.
У разі необхідності внесення
змін до актового запису цивільного стану, що зберігається на тимчасово окупованій території України,
цей запис попередньо поновлюється у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого
подано відповідну заяву громадянами України, що проживають на
тимчасово окупованій території
України або переселилися з неї; у
відділі державної реєстрації актів
цивільного стану за місцем проживання громадянина України, яке
знаходиться за межами тимчасово
окупованої території України.
За заявами іноземців, осіб без
громадянства, громадян України,
які проживають за кордоном, такий
актовий запис цивільного стану
поновлюється у відділі державної
реєстрації актів цивільного стану
Печерського районного управління юстиції у місті Києві.
Реєстрація актів цивільного стану компетентними органами іноземних держав, з якими Україна
не уклала договорів про правову
допомогу та правові відносини у
цивільних і сімейних справах, підтверджується відповідними легалізованими у встановленому законодавством порядку документами
про реєстрацію актів цивільного
стану без витребування копій актових записів цивільного стану.»;
Рішення суду про встановлення
факту державної реєстрації акту
цивільного стану є підставою для
поновлення актового запису цивільного стану у відділі державної
реєстрації актів цивільного стану
за місцем його первинного складання, крім випадку зберігання
запису на тимчасово окупованій
території України.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська
установа України за місцем подання заяви про анулювання понов-

леного або повторно складеного
актового запису цивільного стану
збирає та надсилає для остаточного розгляду всі зібрані матеріали
до відділу державної реєстрації
актів цивільного стану Головного
управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі за місцем зберігання актового запису, який підлягає
анулюванню, для складання висновку про його анулювання або про
відмову в цьому. У разі зберігання
актового запису цивільного стану
на тимчасово окупованій території
України висновок про його анулювання або відмову в цьому складає
відділ державної реєстрації актів
цивільного стану відповідного
головного управління юстиції за
місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного
стану, до якого подано заяву про
анулювання; відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у місті
Києві у випадку подання заяви до
дипломатичного представництва
чи консульської установи України.
Висновок про анулювання поновленого або повторно складеного
актового запису цивільного стану
або відмову в цьому, складається у
двох примірниках.
Другий примірник висновку
про анулювання актового запису
або про відмову в цьому видається
заявнику.
Висновок та відповідні документи не надсилаються до відділу державної реєстрації актів цивільного
стану у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України.
У разі вилучення свідоцтво про
державну реєстрацію акту цивільного стану анулюється і знищується відділом державної реєстрації
актів цивільного стану за місцем
зберігання актового запису цивільного стану, який анулюється
у встановленому законодавством
порядку. Анулювання та знищення
вилученого свідоцтва здійснюють
відділ державної реєстрації актів
цивільного стану, дипломатичне
представництво чи консульська
установа України, на підставі висновку яких проводиться анулювання актового запису цивільного
стану, що зберігається на тимчасово окупованій території України.

спрямованості Закону, котрий у
більшості своїх положень визначає
позитивні обов’язки суб’єктів владних повноважень та інших розпорядників, а саме вчинити певні дії
з метою забезпечення реалізації
права на доступ до інформації.
За змістом Закону визначається
публічна інформація з обмеженим
доступом, зокрема:
1) конфіденційна інформація
– інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною
особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до
передбачених ними умов;
2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується

відповідно до частини другої статті
6 Закону, розголошення якої може
завдати шкоди особі, суспільству
і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну,
професійну, банківську таємницю,
таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
3) службова інформація:
– що міститься в документах
суб'єктів владних повноважень,
які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні
записки, рекомендації, якщо вони
пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням
контрольних, наглядових функцій
органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують

публічному обговоренню та/або
прийняттю рішень;
– зібрана в процесі оперативнорозшукової, контррозвідувальної
діяльності, у сфері оборони країни,
яку не віднесено до державної таємниці.
Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до
Закону при дотриманні сукупності
наступних вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони
здоров'я населення, для захисту
репутації або прав інших людей,

Орися Андрієць,
Заступник начальника
реєстраційної служби
Головного управління юстиції
у Чернівецькій області

(продовження на стор. 3)
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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Відносини, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні, регулюються Законом
України «Про волонтерську діяльність» від 19 квітня 2011 року (далі
– Закон).
Згідно з нормами Закону волонтерська діяльність – це добровільна, безкорислива, соціально
спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської
допомоги.
Волонтерська допомога – це
роботи та послуги, що безоплатно
виконуються і надаються волонтерами та волонтерськими організаціями. Волонтерська діяльність є
формою благодійництва.
Волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами:
надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних,
бездомних, безпритульних, осіб,
що потребують соціальної реабілітації;
здійснення догляду за хворими,
інвалідами, одинокими, людьми
похилого віку та іншими особами,
які через свої фізичні, матеріальні
чи інші особливості потребують
підтримки та допомоги;
надання допомоги громадянам,
які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних
випадків, а також жертвам злочинів, біженцям; надання допомоги
особам, які через свої фізичні або
інші вади обмежені в реалізації
своїх прав і законних інтересів;
проведення заходів, пов'язаних
з охороною навколишнього природного
середовища,
збереженням культурної спадщини,
історико-культурного середовища,
пам'яток історії та культури, місць
поховання;
надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзви-

чайних ситуацій техногенного або
природного характеру;
надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.
Волонтер має право на:
належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема,
отримання повної та достовірної
інформації про порядок та умови
здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними
засобами захисту, спорядженням
та обладнанням;
забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших
лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги;
обов'язкове страхування відповідно до Закону України «Про страхування»;

(Закінчення. Поч. на стор. 2)
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації
може завдати істотної шкоди цим
інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Відповідно до статті 15 Закону розпорядники інформації
зобов'язані оприлюднювати:
1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси
(структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
2) нормативно-правові
акти,
акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті
розпорядником, проекти рішень,
що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові
засади діяльності;
3) перелік та умови отримання
послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів,
правила їх заповнення;
4) порядок складання, подання
запиту на інформацію, оскарження
рішень розпорядників інформації,
дій чи бездіяльності;
5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає

розпорядник;
6) інформацію про механізми
чи процедури, за допомогою яких
громадськість може представляти
свої інтереси або в інший спосіб
впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
7) плани проведення та порядок
денний своїх відкритих засідань;
8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
9) загальні правила роботи
установи, правила внутрішнього
трудового розпорядку;
10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
11) інформацію про діяльність
суб'єктів владних повноважень, а
саме про:
– їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів
зв'язку, адреси офіційного вебсайту та електронної пошти;
– прізвище, ім'я та по батькові,
службові номери засобів зв'язку,
адреси електронної пошти керівника органу та його заступників,
а також керівників структурних та
регіональних підрозділів, основні
функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків,
коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
– розклад роботи та графік прийому громадян;
– вакансії, порядок та умови
проходження конкурсу на замі-

зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до
навчально-виробничої практики в
разі її здійснення за напрямом, що
відповідає отримуваній спеціальності;
відшкодування витрат, пов'яза
них з наданням волонтерської допомоги, передбачених статтею 11
Закону;
інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.
Волонтерам для провадження
волонтерської діяльності відшкодовуються витрати на відрядження
на території України та за кордон у
межах норм відшкодування витрат
на відрядження, встановлених для
державних службовців і працівни-

ків підприємств, установ та організацій, що повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.
Волонтеру
відшкодовуються
підтверджені документами:
витрати на проїзд (включаючи
перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності;
витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу;
витрати на проживання у разі
відрядження волонтера до іншого
населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що
триватиме більше 8 годин;
витрати на поштові та телефонні
послуги, якщо волонтер здійснює
волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації;
витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших
лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з
наданням волонтерської допомоги.
Відшкодовують ці витрати за
рахунок коштів волонтерських організацій.
Волонтерські організації самостійно визначають напрями використання залучених на забезпечення волонтерської діяльності
коштів та іншого майна, крім випадків цільового надання коштів та
іншого майна фізичними чи юридичними особами для здійснення
конкретного виду волонтерської
допомоги.
Фінансові надходження від фізичних та юридичних осіб використовуються на здійснення конкретних напрямів волонтерської
діяльності, передбачених статутом
(положенням) волонтерської організації.
Тетяна Ніколаєвич,
провідний спеціаліст Головного
управління юстиції
у Чернівецькій області
щення вакантних посад;
– перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів,
необхідних для надання послуг,
правила їх оформлення;
– перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників,
крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або
контррозвідувальної діяльності;
– порядок складання, подання
запиту на інформацію, оскарження
рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
– систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних
повноважень;
12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового
оприлюднення якої встановлено
законом.
Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація
про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і
про заходи, які застосовуються у
зв'язку з цим.
Інна Гаврилюк,
провідний спеціаліст відділу
контролю, документування та
звернень громадян Головного
управління юстиції
у Чернівецькій області
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Право інтелектуальної власності
на торговельну марку

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке
позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для
вирізнення товарів (послуг), що
виробляються (надаються) однією
особою, від товарів (послуг), що
виробляються (надаються) іншими
особами. Такими позначеннями
можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи.
Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку
може належати одночасно кільком
фізичним та (або) юридичним особам.
Набуття права інтелектуальної
власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.
Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням
та переліком товарів і послуг, якщо
інше не встановлено законом.
Набуття права інтелектуальної
власності на торговельну марку,
яка має міжнародну реєстрацію
або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не
вимагає засвідчення свідоцтвом.
Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну
марку є:
1) право на використання торговельної марки;
2) виключне право дозволяти
використання торговельної марки;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому
числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Майнові права інтелектуальної
власності на торговельну марку
належать володільцю відповідного
свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну
марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено
договором.
Майнові права інтелектуальної
власності на торговельну марку є
чинними протягом десяти років
з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в
установленому законом порядку,
якщо інше не встановлено законом.
Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у
порядку, встановленому законом.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну
марку припиняється в установленому законом порядку достроково
у зв’язку з перетворенням торговельної марки у загальновживане
позначення певного виду товарів
чи послуг.
Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою
особи, якій вони належать, якщо це
не суперечить умовам договору, а
також в інших випадках, передбачених законом.
Якщо у зв’язку з достроковим
припиненням чинності виключних
майнових прав інтелектуальної
власності на торговельну марку
завдано збитків особі, якій було
надано дозвіл на її використання,
такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл,
якщо інше не встановлено договором чи законом.
Чинність достроково припинених виключних майнових прав
інтелектуальної власності на торговельну марку може бути відновлено у порядку, встановленому
законом, за заявою особи, якій ці
права належали у момент їх припинення.
Права інтелектуальної власності
на торговельну марку визнаються
недійсними з підстав та в порядку,
встановлених законом.
Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в
інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну
марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на
безоплатне продовження такого
використання або використання,
яке передбачалося зазначеною
підготовкою (право попереднього
користувача).
Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом
із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких
було використано торговельну
марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
Аксенія Адамчук,
Перший заступник начальника
Головного територіального
управління юстиції у
Чернівецькій області

Дещо про систему
електронних торгів з реалізації
арештованого майна
З початку запровадження системи електронних торгів з реалізації
арештованого майна до системи
СЕТАМ управлінням державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області внесено арештованого майна на
суму понад 24 млн. гривень. Усього
в Систему наразі внесено 527 лотів.
Завдяки Системі реалізовано
арештованого майна на суму понад 3 млн. грн.
Шляхом проведення електронних торгів здійснюється реалізація рухомого і нерухомого майна,

житла і нежитлових приміщень, побутової техніки, меблів тощо.
Веб-сайт електронних торгів
функціонує у цілодобовому режимі
та є доступним усім користувачам
мережі Інтернет – веб-сайт https://
torgi.minjust.gov.ua
Олександр Тавлуй,
провідний спеціаліст відділу
організації та контролю за
виконанням рішень управління
державної виконавчої служби
Головного управління юстиції у
Чернівецькій області
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ОГОЛОШЕННЯ
Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області (згідно строкового трудового договору, на період знаходження основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж
роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, знання державної мови та ПК.
головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж
роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, знання державної мови та ПК.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають брати участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
2 фотокартки розміром 4 х 6;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
копія документа, який посвідчує особу;
копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. М. Грушевського, 1 тел. 55-09-61

З метою вирішення першочергових соціальних потреб громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції по Чернівецькій області 27 лютого 2015 року відбулося засідання Регіонального штабу Чернівецької області, в якому взяла участь
І. Фокшек, головний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів,
систематизації законодавства, правової роботи та освіти. На засіданні серед
інших розглянуто питання щодо збільшення вільного житла, придатного для
проживання в умовах зимового періоду, оперативне розміщення внутрішньо
переміщених осіб та реальний стан наявного житла, проблемні питання, що
виникають в ході роботи з переселенцями.

26 лютого 2015 року начальником відділу контролю, документування
та звернень громадян Головного управління юстиції у Чернівецькій області Ю.Т. Мінтенком проведено робочу зустріч з колективом Чернівецького міського управління юстиції з питань діловодства, виконавської дисципліни та співпраці.
Під час робочої зустрічі було обговорено основні аспекти діловодства, шляхи подальшої співпраці в напрямку забезпечення дотримання
вимог діловодства в процесі виконання завдань, що ставляться перед
органами юстиції Буковини.
За результатами зустрічі намічені певні спільні заходи по вдосконаленню роботи в даному напрямку.

26 лютого 2015 року проведено навчально-практичний
семінар з начальниками та спеціалістами міських і районних
управлінь юстиції з питань реєстрації нормативно-правових
актів, систематизації законодавства, правової роботи та
освіти годині в режимі відеоконференції, під час якого було
обговорено питання державної реєстрації нормативноправовових актів, систематизації законодавства, правової
роботи та освіти, діловодства та виконавської дисципліни, а
також питання оптимізації органів юстиції.
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