Новини

Керівник юстиції Кіровоградщини Вадима Гуцул нагадав, яке покарання загрожує
за хабарі на сесіях

За хабар на іспиті передбачена кримінальна відповідальність. Про це нагадав керівник
юстиції Кіровоградщини Вадим Гуцул у період проведення сесій у вищих навчальних
закладах. «Відповідальність за неправомірну вигоду, зокрема хабар, несуть обидві
сторони – і та, що його дає, і та, що його отримує. Відтак за давання неправомірної
вигоди передбачений мінімальний штраф у розмірі 8 500 грн, за її одержання – 17 000
грн. Окрім цього, учасникам інциденту може загрожувати до 12 років позбавлення волі»,
– розповів посадовець.

За словами Вадима Гуцула, якщо в студента вимагають хабар, йому треба діяти за таким
принципом: 1. Звернутись до органу студентського самоврядування або профспілки
вищого навчального закладу. 2. Повідомити про проблему керівництво навчального
закладу. 3. Підготувати докази. Йдеться про аудіо- чи відеозапис або ж свідчення друзів.
4. Звернутися до поліції.

Нагадаємо: своєчасне добровільне повідомлення про неправомірну вигоду звільняє від
кримінальної відповідальності. Щоб отримати додаткову правову консультацію, можна
зателефонувати до єдиного контакт-центру за номером 0 800 213 103.

Канікули наближаються:

які документи потрібні для виїзду з дитиною за кордон?

Розпочався сезон канікул і літніх відпусток. Тож давайте змоделюємо ситуацію: путівки
на відпочинок за кордон куплено, валізи зібрані, а до омріяного відпочинку буквально
рукою подати. Ніби краще й не може бути, але в прикордонної служби може бути свій
варіант перебігу подій.
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Чи можна бути впевненим у тому, що все пройде вдало під час перетину кордону,
особливо, коли ви – розлучені, і хочете вивезти з собою дитину?

Так, але за однієї важливої умови. Самостійно приймати рішення й безперешкодно
виїжджати з дитиною за межі країни на строк до одного місяця або в деяких випадках
довше можна в двох випадках: 1. Якщо у вас є нотаріально посвідчена згода чоловіка чи
дружини на виїзд дитини разом із вами (потрібно вказати державу, яку плануєте
відвідати, і часовий проміжок перебування у ній); 2. Якщо є рішення суду або висновок
органу опіки та піклування про підтвердження місця проживання сина чи доньки саме
разом із вами (однак, рекомендований лист, у якому вказана мета виїзду, держава
прямування і відповідний часовий проміжок перебування у ній, все ж таки другому з
батьків вам доведеться надіслати). Це ключові безпрограшні варіанти, завдяки яким
перетнути межі країни з дитиною вам ніхто зможе зашкодити. У всіх інших випадках
можуть виникнути форс-мажори. Щоб їх не сталося, а витрачені кошти на путівку не
пропали дарма, пропоную розглянути в деталях правила виїзду дитини за кордон у інших
можливих варіантах. Ситуація 1. Сімейні стосунки не склалися. Разом більше не
проживаєте, однак, офіційно поки не розлучились. При цьому вам вдається підтримувати
нормальне спілкування. А як інакше, адже від спільних батьківських обов’язків ніхто не
звільняв. Майже ідеальна ситуація, а тому, щоб одному з батьків перетнути межі країни,
потрібно отримати від колишнього чоловіка чи дружини нотаріально посвідчену згоду на
виїзд дитини за кордон й спокійно збиратися на відпочинок. Однак, це за умови, що той з
батьків, хто живе окремо, належно піклується про сина чи доньку й надає регулярну
фінансову підтримку. Ситуація 2. Екс-подружжя терпіти одне одного не може. Однак,
кошти на утримання дитини колишній чоловік чи дружина сплачують справно.
Фінансових претензій до них немає, а тому з їх думкою рахуватися все ж таки
доведеться. У більшості випадків досягти компромісу не вдається, а реалізація плану
щодо відпочинку дитини за кордоном стає схожою на біг із перешкодами. Що ж, і тут усе
реально. Як і в попередньому випадку, перш за все, слід надіслати рекомендованого
листа щодо надання нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини за кордон. Якщо ж
зворотної реакції так і не до дочекалися впродовж 10-ти днів із моменту повідомлення
про вручення, звертайтесь до суду з заявою про надання дозволу дитини на виїзд за
кордон без згоди другого з батьків. При цьому враховуйте той факт, що хоча подібні
позови й розглядаються місцевими судами в скороченому порядку, справа може
затягнутися на кілька місяців. Важливим є також той момент, що в позовній заяві слід
прописати країну, до якої має виїхати дитина й час її можливого перебування за
кордоном. Окрім цього, суду потрібно надати докази безпідставної відмови екс-чоловіка
чи дружини на ваше прохання відпустити сина чи доньку на відпочинок. Що це може
бути? Зокрема можна оперувати тим, що відповідь на звернення була просто
проігнорована, а в призначений час до нотаріуса для оформлення нотаріально
посвідченої заяви про надання згоди на виїзд спільної дитини в іноземну країну так ніхто
й не з’явився. Також слід завчасно продумати, як саме ви будете підтверджувати мету й
необхідність виїзду. Тож до матеріалів справи можна додати: • копії квитків; • документи,
що підтверджують бронювання місця в готелі; • довідку про доходи як гарант фінансової
спроможності забезпечити дитині відпочинок; • довідку з медичного закладу про те, що
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дитина потребує щорічного оздоровлення, або їй необхідне тривале лікування за
кордоном; • довідку з закладу освіти про те, що дитина, приміром, поглиблено вивчає
іноземну мову, а тому виїзд за кордон дозволить їй покращити набуті навики. Ситуація 3.
Колишній чоловік чи дружина настільки захопились свободою, що й забули, що мають
дітей. Вони не просто ігнорують свої батьківські обов’язки, а віртуозно переховуються і
змінюють місце власного проживання. А все через те, щоб не сплачувати аліменти. Та й
загалом, де відпочиватимуть нащадки їх мало цікавить. Погодьтесь, це «гідна» поведінка
дорослої людини. Однак, кожна медаль має дві сторони. І якщо розглядати цю ситуацію
виключно з позиції можливості виїзду з дитиною за кордон, то в принципі кращих умов
важче придумати. Якщо чоловік чи жінка мають заборгованість із аліментів понад чотири
місяці, їх навіть не питатимуть дозволу на виїзд. Це означає, що один із батьків, із яким
судом чи органом опіки та піклування визначено місце проживання дитини, має право
безперешкодно перетнути з сином чи донькою кордон строком на один і більше місяць із
метою відпочинку, участі в змаганнях, фестивалях, наукових виставках, олімпіадах і
конкурсах. Якщо ж йдеться про дітей з обмеженими фізичними можливостями чи важко
хворих дітей, то термін заборгованості з аліментів скорочується до трьох місяців. У цьому
випадку йдеться про дітей, які хворіють зокрема на тяжкі перинатальні ураження
нервової системи, рідкісні орфанні захворювання, дитячий церебральний параліч, гострі
або хронічні захворювання нирок або ж потребують трансплантації органів у зв'язку з
тяжкими травмами. З метою надання лікування або паліативної допомоги термін виїзду
дитини за межі країни також може тривати більше місяця. Ці нововведення були
запроваджені в рамках новації Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває. Тобто, якщо колишній
чоловік чи дружина фінансово дитину не утримує, вам потрібно взяти в державного або
ж приватного виконавця довідку про наявність у другого з батьків боргу зі сплати
аліментів. А у випадку з важко хворими дітьми, до пакету документів слід додати ще й
документ, виданий лікарсько-консультативною комісією медичного закладу, на лікуванні
у якому перебуває неповнолітній. Тоді перетинати кордон можна буде без жодних
проблем. Зауважу ще раз, що за умови наявності ухвали суду про виїзд дитини за кордон
без згоди другого з батьків, рішення суду чи висновку органу опіки та піклування про
визначення місця проживання дитини термін поїздки може тривати один місяць. Якщо ж
у екс-партнера є борги з аліментів, ваше перебування за кордоном може бути
тривалішим. У всіх інших ситуаціях термін поїздки не може тривати довше, ніж один
місяць. У протилежному випадку доведеться нести покарання. Йдеться про
адміністративну відповідальність і сплату штрафу в розмірі від 100 до 200
неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Відтак розмір фінансової санкції може
коливатися від 1700 грн до 3400 грн. Сума не лякає? А як тоді щодо втрати можливості
повторного виїзду з дитиною за кордон терміном на рік? Погодьтеся, така перспектива
вже змушує задуматись. Тож відповідально ставтеся до планування своїх поїздок і збору
всіх необхідних документів. Тоді й не доведеться повертатися додому з повними валізами
й зі сльозами на очах із відпочинку, який навіть не встиг розпочатися.

Вадим Гуцул, керівник Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській
області
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На Кіровоградщині через борги перед донькою у чоловіка готуються забрати будинок У
мешканця Вільшанського району державні виконавці описали житловий
будинок і земельну ділянку. Зробили це через багатотисячний борг із
аліментів, які він не сплачував із 2009 року.
Як повідомив керівник юстиції Кіровоградщини Вадим Гуцул, щоб вплинути
на безвідповідального батька не залишалось нічого іншого, крім опису
майна, яке знаходиться у його власності.
«Його донька Марія не отримувала фінансової підтримки впродовж десяти
років. За цей час накопичився борг у розмірі 67 137 грн. Добровільно
допомагати коштами своїй дитині він не хотів, тому доведеться позбавити
його майна. Найближчим часом і земельну ділянку, і будинок передадуть на
реалізацію. Виручені з аукціону кошти спрямують на ліквідацію боргів», –
пояснив Вадим Гуцул.
Загалом із початку року державні виконавці стягнули майже 85 млн грн
аліментів. Кошти отримали 15 548 дітей.
Нагадаємо: упродовж кількох місяців нa відкpиті тоpги вистaвили 34
земельні ділянки, з них 14 успішно pеaлізувaли. Колишні влaсники
позбулися пpaвa нa них у зв’язку з бaгaтотисячними боpгaми перед
власними дітьми.

Мешканці Кіровоградщини через борги перед дітьми позбулися земельних ділянок

З початку року на Кіровоградщині на відкриті торги було виставлено 34 земельні ділянки,
з них 14 успішно реалізували. Колишні власники позбулися права на них у зв’язку з
багатотисячними боргами. Оскільки не змогли погасити їх самостійно, довелось
попрощатися з майном. Про це повідомив керівник юстиції Кіровоградщини Вадим Гуцул.
«Упродовж кількох місяців левова частка земельних ділянок була реалізована через
борги з аліментів. Зокрема в західній частині Кіровоградщини після примусової реалізації
майна понад 78 тисяч гривень від свого недобросовісного тата отримала 10-річна донька
Ганна з Голованівського району. Чоловік не надавав своїй колишній родині фінансової
підтримки впродовж 12-ти років. Аналогічна ситуація склалася і в Гайворонському
районі. Там місцевий мешканець також позбувся землі, яку успішно купили на торгах.
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Завдяки цьому його донька Анастасія отримала більше 54 тисяч гривень аліментів», –
розповів посадовець. Згідно офіційних даних, реалізація відбувалася також і в зв’язку з
банківськими боргами. Загалом із початку року шляхом проведення відкритих торгів
земельних ділянок виручили майже 690 тисяч гривень. «У травні також відбудуться
торги з реалізації земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства,
а також будівництва чи обслуговування житлового будинку. Розташовуються вони в
Кіровоградському, Олександрійському та Маловисківському районах», – резюмував
Вадим Гуцул.

Селфі з бюлетенем:

скільки коштуватиме фото на згадку про вибори 21 квітня відбудуться вибори
Президента України. У першому турі бажаючих зайняти місце гаранта було настільки
багато, що довжина бюлетеня складала рекордних 80 см. У другому, логічно, що
претендентів лише двоє, тому й параметри його будуть значно меншими. Однак, розмір
тут не має абсолютно ніякого значення, адже в будь-якому випадку фото з бюлетенем
вважається порушенням на виборчій дільниці й тягне за собою кримінальну
відповідальність. Тим, хто ризикне, все ж таки сфотографувати або застрімити факт
свого волевиявлення, загрожує кілька альтернативних варіантів покарань: 1. Штраф від
1700 до 5100 грн. 2. Виправні роботи до 2 років. 3. Обмеження волі до 3 років. Аналогічна
відповідальність передбачена й за інші порушення. Йдеться про випадки, коли: 1.
Бюлетень отримує особа, яка не продемонструвала членам виборчої комісії документ, що
підтверджує громадянство України. 2. У кабіні для таємного голосування одночасно
знаходиться кілька осіб. 3. Бюлетень намагаються винести за межі дільниці. 4. До
виборчої скриньки вкидають кілька бюлетенів. 5. Бюлетень виборці отримують із рук
сторонніх осіб. Це не вичерпний список порушень. Покарання у вигляді штрафу від 1700
до 5100 грн, виправні роботи до 2 років і обмеження волі до 2 років чекатиме на тих, хто
передає або ж отримує кошти чи подарунки за голосування. Аналогічно доведеться
відповідати й тим, хто спробує віддати бюлетень сторонній особі.

Більш суворе покарання понесуть українці, які ризикнуть пошкодити виборчі скриньки.
За подібні дії їм «світить» позбавлення волі від 5 до 7 років з обмеженням права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю від 1 до 3 років. Важливим є той момент,
що факт порушення обов’язково потрібно зафіксувати. Якщо стали свідками, не потрібно
мовчати. Одразу звертайтесь до голови виборчої комісії, офіційних спостерігачів і
поліцейських. Тільки так можна розраховувати на те, що винні дійсно заплатять за свої
вчинки. До того ж враховуйте, що кожний голос – має свою вагу, а тому від нього
залежить майбутнє всієї країни. І, наостанок, якщо помилково поставили «галочку»
напроти не того кандидата або в останній момент змінили своє рішення щодо того, кого
саме ви хочете бачити Президентом України, ви маєте право отримати інший бюлетень.
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Якщо вам відмовляють, можете сміливо заявляти про ще один факт порушення. Тож
будьте свідомими й обов’язково знайдіть час піти на вибори, адже коли, якщо не зараз?

Вадим Гуцул, керівник Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській
області

За кілька місяців діти з Кіровоградщини отримали понад 46 млн грн. аліментів

Упродовж першого кварталу 2019 року завдяки реалізації ініціативи
#ЧужихДітейНеБуває фінансову підтримку від своїх батьків отримали 12 287 дітей із
Кіровоградщини. Про це повідомив заступник керівника обласного управління юстиції з
питань державної виконавчої служби Віктор Журавко. «З початку року державні
виконавці стягнули більше 46 млн грн із безвідповідальних батьків. І це на 19 млн грн
більше, ніж за аналогічний період минулого року. Як це вдалося? Ми застосували
найрізноманітніші заходи примусового впливу. Зокрема понад 77 тис грн отримала
дівчинка Іринка зі Світловодська після того, як її батька обмежили в праві виїзду за
кордон і користування автівкою», – розповів посадовець. За словами Віктора Журавка,
вищезазначений випадок є черговим підтвердженням того, що одним зі значних стимулів
виплатити борги на користь власних дітей стало обмеження боржників у праві залишати
територію України, керувати транспортними засобами, користуватися зброєю та
полювати. «Такі заборони отримали більше 4 тисяч мешканців області. Окрім цього, було
складено понад 2 тисячі адміністративних протоколів про вчинення боржниками
адміністративних правопорушень», – додав Віктор Журавко. Не менш ефективними є
штрафи, які були запроваджені у рамках другого пакету законодавчих ініціатив
#ЧужихДітейНеБуває. «Санкції у розмірі від 20% до 50% від суми боргу були
запроваджені влітку минулого року. Із того часу тепер їм доводиться думати не тільки
про те, де брати гроші на оплату самого боргу, а й де дістати кошти, щоб розрахуватися
за штрафи. І на Кіровоградщині з боржників вже стягнули в інтересах дітей понад 830
тис грн», – резюмував посадовець.

В Олександрії учасники проекту «Шлюб за добу» створюють найміцніші сім’ї
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Жодна пара в Олександрії, яка зареєструвала свої стосунки за пришвидшеною
процедурою, не розлучилась. Про це повідомив керівник юстиції Кіровоградщини Вадим
Гуцул. «Як свідчать статистичні дані, серед учасників проекту «Шлюб за добу» в Україні
спостерігається мінімальний відсоток розлучень. Натомість в Олександрії взагалі жодна
пара не розірвала свої стосунки. І це ще раз підтверджує, що швидко – це не означає
погано, а час, які наречені витратили на підготовку до весілля абсолютно не впливає на
міцність їх подружнього життя», – прокоментував посадовець. Загалом із початку
запуску сервісу в Олександрії за пришвидшеною процедурою одружилися 203 пари.
«Учасниками проекту стають як українці, так і іноземці. Зокрема в Олександрії сервісом
скористалися громадяни Польщі, Мексики, Китаю, Великобританії, США. Нареченим
достатньо лише визначитися зі зручним для них часом, а вже організацією весільної
церемонії займуться представники місцевого Палацу урочистих подій», – розповіла
начальнику Олександрійського міськрайонного відділу ДРАЦС Вікторія Славська.
Нагадаємо: на учасників проекту «Шлюб за добу» на Кіровоградщині тепер чекатиме
сюрприз. Під час весільної церемонії разом зі свідоцтвами про одруження молодята
отримуватимуть і подарункові сертифікати зі знижкою на подорожі від туристичного
агентства «Join Up. Кропивницький».

День X.

Як реалізувати своє виборче право?

31 березня в Україні стартують вибори Президента. За кого саме віддати свій голос –
справа кожного. Однак, не менш важливим є те, як зробити це правильно й не дозволити
зманіпулювати своєю необізнаністю.

Обізнаний – значить, захищений

Щоб пояснити українцям основні нюанси реалізації виборчого права, Мін’юст стартував із
інформаційною кампанією «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!» на території всієї України. Це
дозволить уникнути проблем і в разі необхідності захистити свої права. Перш за все,
потрібно знати, як має проходити процес голосування на виборчих дільницях. З собою
обов'язково слід мати документ, який підтверджує особу. Є кілька варіантів: • паспорт;
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• військовий квиток (якщо йдеться про військовослужбовців); • тимчасове посвідчення
громадянина України.

Далі потрібно отримати бюлетень і поставити свій підпис на контрольному талоні у
визначеному місці та в списку виборців. Лише після цього ви зможете заповнити його в
кабіні для таємного голосування й упустити у виборчу скриньку. Процедура ніби проста.
Однак, чи можете ви стовідсотково бути впевненими в тому, що вибори пройдуть без
порушень? Звичайно, хотілося б, щоб все було ідеально, прозоро й чесно. А якщо ж ні?
Саме тому варто слідкувати, щоб на виборчій дільниці не траплялися ексцеси. Зокрема
йдеться про такі моменти: • Бюлетень видається особі без попередньої перевірки
документа, що підтверджує українське громадянство. • У кабіні для таємного
голосування перебувають кілька осіб. • Бюлетені виносяться за межі виборчої дільниці. •
У виборчу скриньку кидають не один, а кілька бюлетенів. Бюлетені видають не члени
виборчої комісії, а сторонні особи. За ці порушення передбачена кримінальна
відповідальність. Йдеться про покарання у вигляді штрафу від 1700 грн до 5100 грн,
виконання виправних робіт терміном до 2 років, а також обмеження волі терміном до 3
років. А ось більш суворі наслідки чекатимуть на тих, хто вирішить пошкодити виборчі
скриньки. Таким сміливцям загрожує позбавленням волі терміном від 5 до 7 років, а
також позбавлення права обіймати певні посади. Однак, щоб винні понесли
відповідальність, факт порушення потрібно зафіксувати, а тому про це обов'язково слід
повідомити голову виборчої дільниці, офіційних спостерігачів, а також поліцейських.

Як віддати свій голос під час відрядження чи навчання в іншому місті?

Відзначу, що не слід ігнорувати реалізацію свого виборчого права й тим українцям, які
проживають не за місцем реєстрації. Потрібно знати, що місце голосування можна
змінити. Для цього слід звернутися до органу ведення реєстру виборців за місцем
перебування на день виборів і подати заяву про тимчасову зміну місця голосування.
Важливо: зробити це можна лише до 25 березня. При цьому потрібно зібрати пакет
документів, який включає: • Паспорт або посвідчення військовослужбовця. • Документи,
які підтверджують необхідність зміни місця голосування. Це може бути довідка з місця
навчання або роботи, посвідчення про відрядження, проїзний документ або ж договір
про оренду житла. Заява про зміну місця голосування має розглядатися невідкладно. У
разі її задоволення, виборець має отримати відповідне посвідчення.

За яких умов можна голосувати вдома?
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До речі, проблем з голосуванням не має бути в тих, хто самостійно пересуватися не
може. Щоб отримати можливість віддати свій голос вдома, до дільничної виборчої комісії
потрібно звернутися з заявою, де вказано бажане місце голосування. До неї обов'язково
слід додати медичну довідку про стан здоров'я. Зробити це можна особисто або
попрохати про допомогу в родичів. Якщо ви плануєте голосувати вдома, слідкуйте за тим,
щоб виборча скринька обов'язково була опломбована.

Насамкінець, відзначу, ставитися до вибору гаранта, звичайно, можна по-різному. Однак,
як свого часу сказав американський критик Джордж Нейтан: «Погану владу обирають
хороші громадяни, які не голосують». Саме тому будьте свідомими, не ігноруйте своє
виборче право й слідкуйте за процесом голосування, адже саме від цього залежить
прозорість виборів і, як наслідок, майбутнє всієї країни.

Вадим Гуцул, керівник Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській

області

На Кіровоградщині у водіїв відібрали права через аліментні борги

На Кіровоградщині вісім водіїв залишились без прав через багатотисячні борги з
аліментів. Про це повідомив керівник обласної юстиції Вадим Гуцул. «Державні виконавці
спільно з поліцейськими активно застосовують заходи примусового впливу на злісних
неплатників аліментів, які мають значні борги перед своїми дітьми. Відтак тільки з
початку року вісім чоловіків уже позбулися посвідчень, семеро з них – мешканці
Кропивницького», – розповів про ситуацію посадовець. Згідно офіційних виконавчої
служби, відтепер боржники не зможуть керувати автівками терміном від трьох до шести
місяців. «Проілюструю факт вилучення прав на конкретних прикладах. Один із мешканців
Кропивницького заборгував своїй доньці Аміні понад 115 тис грн. Окрім цього, він ще й
має сплатити більше 57 тис грн штрафу. Інший житель обласного центру накопичив борг
на користь сина Максима в розмірі 75 тис грн. Ще один кропивничанин завинив своїй
дитині 56 тис грн. А ось житель Новомиргорода не сплачував аліменти своїм двом дітям
впродовж кількох років. За цей час його заборгованість перевищила 145 тис грн», –
розповів Вадим Гуцул.
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Варто відзначити, що на Кіровоградщині вилучення прав у безвідповідальних батьків
відбулося вже не вперше. Так, у минулому році поліція відібрала посвідчення у двох
чоловіків. Перший неплатник заборгував майже 60 тис грн на користь сина Нікіти.
Другий натомість відмовлявся надавати фінансову підтримку своєму повнолітньому сину
Кирилу, який здобував вищу освіту.

Вадим Гуцул:

за один місяць діти з Кіровоградщини отримали понад 14 млн грн аліментів

Упродовж січня 2019 року завдяки реалізації ініціативи #ЧужихДітейНеБуває фінансову
підтримку від своїх батьків отримали 6 533 дітей із Кіровоградщини. Про це повідомив
очільник обласного управління юстиції Вадим Гуцул. «З початку року державні виконавці
стягнули більше 14 млн грн із безвідповідальних батьків. Як це вдалося? Ми застосували
найрізноманітніші заходи примусового впливу. Зокрема понад 93 тис грн. отримав
хлопчик Артем із Кіровоградщини після того, як у його батька арештували автівку й
успішно реалізували її на аукціоні», – розповів посадовець. За словами Вадима Гуцула,
ще одним значним стимулом виплатити борги на користь власних дітей стало обмеження
боржників у праві залишати територію України, керувати транспортними засобами,
користуватися зброєю та полювати. «Такі заборони отримали більше 4 тисяч мешканців
області. Окрім цього, було складено 1 814 адміністративних протоколів про вчинення
боржниками адміністративних правопорушень. І наразі 414 неплатник отримав
покарання у вигляді виконання суспільно корисних робіт, оплату за які спрямують на
погашення заборгованості перед дітьми», – додав Вадим Гуцул. Не менш ефективними є
штрафи, які були запроваджені у рамках другого пакету законодавчих ініціатив
#ЧужихДітейНеБуває. «Хоча санкції у розмірі від 20% до 50% від суми боргу були
запроваджені лише в серпні минулого року, це суттєво вплинуло на свідомість боржників,
адже тепер їм доводиться думати не тільки про те, де брати гроші на оплату самого
боргу, а й де дістати кошти, щоб розрахуватися за штрафи. І на Кіровоградщині з
боржників вже стягнули в інтересах дітей понад 100 тис грн», – резюмував очільник
обласної юстиції.

У Кропивницькому поліцейські затримали злісного боржника з аліментів

У Кропивницькому патрульні поліцейські затримали безвідповідального батька, який має
багаторічну заборгованість зі сплати аліментів. Про це повідомив керівник обласної
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юстиції Вадим Гуцул. «Поліція прибула на виклик співмешканки боржника, яка
стверджувала, що стала жертвою домашнього насильства. За її словами, чоловік у стані
алкогольного сп’яніння виганяв її з дому і нецензурно лаявся. Під час перевірки особи
поліцейські виявили, що затриманий перебуває в розшуку за несплату аліментів», –
розповів Вадим Гуцул. Згідно даних державної виконавчої служби, боржник не працює і
не має у власності майна. «Чоловік заборгував на користь своєї доньки Поліни вже понад
75 тис грн. Окрім цієї суми, він має сплатити ще й штраф за тривале ухилення від своїх
батьківських обов’язків у розмірі майже 34 тис грн», – додав посадовець. Наразі
державні виконавці вживають заходів щодо притягнення боржника до
адмінвідповідальності, яка передбачає виконання суспільно корисних робіт.

Нагадаємо, у 2018 році в розшук на Кіровоградщині було оголошено 604
безвідповідальних батьків. Що стосується примусових робіт, їх відпрацювали 44
неплатника. Завдяки цьому вдалося стягнути більше 94 тис грн боргів із аліментів.

На Кіровоградщині 38 пар готуються стати на весільний рушник на День закоханих

Наразі 38 пар на Кіровоградщині подали заяви про реєстрацію шлюбу 14 лютого. Про це
повідомив керівник обласної юстиції Вадим Гуцул. «Згідно офіційних даних, на День
закоханих три пари планують урочисто заручитись, одна пара має намір зіграти
ювілейне весілля, а ще 38 пар готові офіційно зареєструвати свої стосунки. Однак, це не
остаточна цифра. Потрібно враховувати, що наречені можуть одружитися за
пришвидшеною процедурою. Саме тому очікуємо інформації про те, скільки ж пар у
результаті візьме участь у проекті «Шлюб за добу»», – прокоментував посадовець. Варто
відзначити, що 14 лютого на Кіровоградщині відділи державної реєстрації актів
цивільного стану у Кропивницькому, Знам’янці, Світловодську та Олександрії
працюватимуть рівно до півночі. У всіх інших районах – до 20:00. Нагадаємо, у минулому
році на День закоханих одружилися 59 пар, 12 із них побралися за пришвидшеною
процедурою.

На Кіровоградщині злісних неплатників оголошують у розшук і обмежують у правах
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У 2018 році на Кіровоградщині оголосили в розшук 604 безвідповідальних батьків. Про це
повідомив керівник обласної юстиції Вадим Гуцул, сьогодні, 23 січня, під час звітної
прес-конференції. За його словами, до суду подаються подання про оголошення злісних
неплатників у розшук у тих випадках, коли боржники тривалий час не надають
фінансової підтримки своїм дітям, не мають офіційної зарплати, не володіють жодним
майном і переховуються від державних виконавців. «Труднощі під час стягнення боргів із
аліментів виникають тоді, коли неплатники перебувають в місцях позбавлення волі або ж
ведуть аморальний спосіб життя. Останніх, до речі, налічуємо на Кіровоградщині понад
п’ять тисяч. Однак, і їх намагаємося притягнути до відповідальності. Йдеться про
складання протоколів про вчинення боржниками адмінправопорушень. Так, завдяки
цьому суспільно корисні роботи вже відпрацювали 44 особи. Серед них були й чоловіки,
й жінки. Зароблені кошти в сумі 94 700 грн перерахували на користь їх дітей», – пояснив
Вадим Гуцул.

Нагадаємо: Кіровоградщина стала лідером серед регіонів зі стягнення аліментів за всіма
критеріями. Про це заявила заступниця Міністра юстиції з питань державної виконавчої
служби Світлана Глущенко під частробочого візиту в Кропивницький наприкінці
грудня.тТак, у 2018 році державні виконавці стягнули понад 126 млн грн. аліментів, що
вдвічі більше, ніж у 2017 році. Завдяки цьому кошти отримали 15 884 дітей з області.
Частково це вдалося зробити завдяки новаціям пакетів законів #ЧужихДітейНеБуває.
Зокрема з моменту їх прийняття 4 424 боржники втратили право перетинати кордон
України з будь-якою метою. Ще 4 462 не мають законних підстав керувати автівками, а 4
460 осіб втратили можливість полювати й користуватися зброєю. Крім того, нещодавно
злісні боржники стали змушені ще й сплачувати штрафи за ухилення від своїх
батьківських обов’язків. Так, буквально за кілька місяців неплатники спустошили свої
гаманці на загальну суму в розмірі 700 тис грн. Ці кошти також були спрямовані на
фінансове утримання їх дітей.

Парам з Кіровоградщини пропонують одружитися повторно

Щоб зберегти сімейні цінності, команда юстиції пропонує подружжям взяти участь у
обряді ювілейного весілля. Про це повідомив керівник обласної юстиції Вадим Гуцул,
сьогодні, 23 січня, під час звітної прес-конференції. «Послугу може замовити будь-хто: і
безпосередньо сама пара, і їх родичі або друзі. Особисто зробив такий подарунок на
річницю сімейного життя своїм батькам. Повірте, враження залишаються неймовірні.

12 / 15

Новини

Таким чином, ми хочемо нагадати парам ті емоції, які вони відчували під час одруження, і
зберегти їх почуття. А ті, хто ще тільки збирається брати шлюб, мають можливість
публічно освідчитися в коханні під час урочистих обрядів заручин», – розповів
посадовець. Також Вадим Гуцул повідомив про кількість пар, які одружилися в минулому
році на Кіровоградщині: «Чудово, коли закохані мають альтернативу. Ті, хто не
поспішають, можуть одружитися після сплину 30 днів із моменту подання заяви.
Натомість ті, хто чекати не звикли, можуть взяти участь у проекті «Шлюб за добу». Так,
згідно офіційних даних, у минулому році офіційно зареєстрували свої стосунки 7 145 пар,
806 із них одружилися за пришвидшеною процедурою».

На Кіровоградщині на 800 «швидких» весіль – лише шість розлучень

На Кiровоградщинi впродовж минулого року офiцiйно зареєстрували свої стосунки 4 403
закоханих пари, з них 536 надали перевагу одруженню за пришвидшеною процедурою в
рамках проекту «Шлюб за добу».

Про це CBN поiнформували в прес-службi обласної юстицiї.

Iз кожним мiсяцем сервiс реєстрацiї стосункiв за скороченим варiантом набирає серед
наречених все бiльшої популярностi.

Безпосередньо на Кiровоградщинi проект почав дiяти ще наприкiнцi березня 2017 року.
За цей час у ньому встигли взяти участь 806 пар. Тiльки шiсть iз них розiрвали свої
стосунки.

Одружитися в будь-який зручний момент можуть усi охочi. Для цього необхiдно обрати
органiзатора (у Кропивницькому органiзацiєю весiльних церемонiй займається обласний
художнiй музей або обласна фiлармонiя, в Олександрiї – мiсцевий палац урочистих
подiй), пред’явити паспорти та за необхiдностi iншi документи, укласти договiр i завiтати
на власне весiлля.

Факт пiдвищення попиту на шлюби за скороченою процедурою пiдтверджує науковий
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спiвробiтник вiддiлу науково-просвiтницької роботи обласного художнього музею Леся
Нестройна, яка особисто проводить церемонiї для закоханих: «Популярнiсть сервiсу
зростає, а це свiдчить про те, що все бiльше людей хоче якомога скорiше отримати
документи про реєстрацiю стосункiв i не витрачати час на даремне 30-денне очiкування.
Одружуються рiзнi за вiком пари. Трапляються i зовсiм юнi нареченi, i люди похилого
вiку. Останнiх, до речi, часто до подiбного кроку пiдштовхують онуки».

Наразi одружитися за пришвидшеною процедурою на Кiровоградщинi можна лише в
Кропивницькому та Олександрiї. Щоб дiзнатися детальнiшу iнформацiю, слiд звернутися
до вiддiлiв державної реєстрацiї актiв цивiльного стану:

1. Кропивницький мiський вiддiл державної реєстрацiї актiв цивiльного стану. Адреса:
пров. Декабристiв, 10, Кропивницький. Телефон: (0522) 22-48-26; (0522) 22-59-46.

2. Олександрiйський мiськрайонний вiддiл державної реєстрацiї актiв цивiльного стану.
Адреса: вул. 6-го грудня, 138, Олександрiя. Телефон: (0235) 7-69-03.

https://fex.net/739179067511?fileId=1106630053- посилання на ювілейні весілля

У Кропивницькому діти зі школи-інтернат почали вишивати карту «Я МАЮ ПРАВО!»

Вихованці піщанобрідської школи-інтернат провели для працівників юстиції
Кіровоградщини майстер-клас з вишивання бісером карти «Я МАЮ ПРАВО!». Захід
відбувся за ініціативи команди обласного управління, які ініціювали приїзд дітей із
інтернату в Кропивницький напередодні новорічних свят. «Ми невипадково вирішили
розпочати роботу над створенням символічної карти «Я МАЮ ПРАВО!» разом із
підлітками, які навчаються в інтернаті. Під час крайнього візиту до них діти активно
демонстрували нам свої таланти з шиття та в’язання. Нам настільки сподобались їх
роботи, що ми вирішили запропонувати їм попрацювати над виготовленням картини з
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зображенням логотипу магістрального правопросвітницького проекту Мін’юсту. Окрім
цього, в нас виникла ідея організувати разом із ними спільну благодійну акцію «Зігрій
своїм теплом» для пенсіонерів, які перебувають на утриманні в місцевому
психоневрологічному інтернаті з геріатричним відділенням», – прокоментував Вадим
Гуцул. Ініціативу зробити подарунки для людей похилого віку підтримали також
представниками нотаріальної спільноти Кіровоградщини та підприємець Андрій
Федорченко. За словами Вадима Гуцула, команда юстиціх активно проводить не тільки
правопросвітницьку, а ще й благодійну діяльність, адже всі знають, наскільки важливо
відчувати підтримку один одного. «Під час одного з візитів в піщанобрідську
школу-інтернат виникла ідея запропонувати дітям підготувати для людей похилого віку,
які з тих чи інших причин змушені доживати віку в медичному закладі, подарунки.
Приємно, що вихованці інтернату з ентузіазмом сприйняли цю ініціативу й власноруч
зв’язали для пенсіонерів шкарпетки, килимки та шалі», – додав посадовець. Наприкінці
зустрічі вихованці навчального закладу отримали солодощі й подарунки, а керівник
юстиції привітав їх з прийдешнім Новим роком.
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