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як працівникам захищати свої права
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Офіційне працевлаштування працівника – гарантоване Конституцією України право на
працю, реалізоване шляхом укладання трудового договору. При укладенні трудового
договору існують певні вимоги до його форми: трудовий договір укладається, як
правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим, зокрема у
випадках, коли на цьому наполягає працівник. Працівник не може бути допущений до
роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням
власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу
виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з
адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування про прийняття працівника на роботу. Саме дотримання письмової форми
трудового договору при працевлаштуванні дає працівнику можливість здійснювати
захист своїх трудових прав в разі невиплати або затримки у виплаті заробітної плати, а
також інших порушеннях трудового законодавства з боку роботодавця.

Що розуміється під нелегальним працевлаштуванням?

Нелегальним працевлаштуванням слід вважати наймання працівника на роботу без
офіційного працевлаштування, тобто без укладання трудового договору.

Яка наступає відповідальність за використання найманої праці без укладення трудового
договору?

Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть
відповідальність у разі: • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення
трудового договору (контракту); • оформлення працівника на неповний робочий час у
разі фактичного виконання роботи повний робочий час; • виплати заробітної плати без
нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та податків. У такому випадку на роботодавця накладається штраф у
тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент
виявлення порушення, а це на сьогодні складає 125 190 грн, за кожного працівника,
щодо якого скоєно порушення. Також за фактичний допуск працівника до роботи без
оформлення трудового договору (контракту) встановлено адміністративну
відповідальність, що тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств,
установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які
використовують найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Крім того, за грубе порушення законодавства про
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працювстановлено також кримінальну відповідальність, зокрема, за: • незаконне
звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв'язку з повідомленням ним про
порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою
особою; • інше грубе порушення законодавства про працю. Такі дії караються: • штрафом
від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від
34 тис до 51 тис грн; • або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до 3-х років; • або виправними роботами на строк до 2-х
років.

Які особливості відповідальності роботодавця відносно окремих категорій найманих
працівників?

У випадку, коли роботодавець порушує норми законодавства в частині
працевлаштуваннящодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або
особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю,
карається: • штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (від 51 тис до 85 тис грн); • або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5-ти років; • або виправними
роботами на строк до 2-х років; • або арештом на строк до 6-ти місяців.

Куди можна звернутись за захистом своїх прав?

У разі якщо роботодавець використовує найману працю особи, допускає її до робочого
місця, однак відмовляється укласти трудовий договір, з цим питанням необхідно
звернутись до: • Територіального органу Державної служби України з питань праці •
Суду Для встановлення факту трудових відносин в судовому порядку, рекомендовано
мати докази, які підтверджують факт того, що працівник дійсно працював на користь
роботодавця - це можуть бути будь-які письмові, фото -, відео -, аудіо докази, покази
свідків. В разі задоволення позову, роботодавець буде зобов’язаний оформити трудові
відносини та зробити записи до трудової книжки. Хочу застерегти найманих працівників,
які свідомо йдуть на роботу без офіційного працевлаштування. Пам’ятайте, неофіційне
працевлаштування та отримання заробітної плати у «конверті» позбавляють Вас
гарантованого права на захист з боку держави у тому числі, права на отримання
житлових субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, права на
пенсійне забезпечення та матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності у разі відсутності страхового стажу.
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У свою чергу, Мін’юст долучився до заходів щодо детінізації ринку праці. Завдяки
співпраці з Державною службою України з питань праці зі свого боку ми посилюємо
контроль за офіційним оформленням трудових відносин, насамперед, особами, які мають
майнові зобов’язання за рішенням суду, у тому числі заборгованість зі сплати аліментів.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до
контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103,
цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної
правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та
правовий захист.

чи мають право на аліменти повнолітні діти?

Хто має право на утримання?

Українським законодавством передбачено, якщо повнолітні дочка, син продовжують
навчання (незалежно від форми) і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги,
батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть
надавати матеріальну допомогу.

Яким чином стягуються кошти на утримання?

Аліменти на утримання повнолітніх дочки або сина, які продовжують навчання, можуть
виплачуватись у добровільному або судовому порядку. Існують два способи сплати
аліментів у добровільно порядку: Перший: батьки укладають між собою договір про
сплату аліментів на дитину, у якому визначаються розмір та строки виплати. Якщо розмір
аліментів визначено у твердій грошовій сумі, до договору необхідно включати умови про
індексацію, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. Договір
укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Другий: один із
батьків може подати за місцем своєї роботи заяву про відрахування аліментів на дитину
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у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. Однак така заява може бути ним
відкликана.

Хто може звернутись до суду?

До суду можуть звернутися той з батьків, з ким проживає дитина, або безпосередньо
дочка або син, які продовжують навчання. Позовна заява про стягнення аліментів
подається до місцевого суду за зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням
відповідача чи позивача.

Які документи необхідні?

До суду подається, зокрема: • позовна заява; • копія паспорта (позивача та дитини); •
копія свідоцтва або рішення суду про розірвання шлюбу; • копія свідоцтва про
народження дитини; • довідка з навчального закладу про те, що дитина перебуває на
навчанні; • довідка про заробітну плату одного з батьків, з якого передбачається
стягнення аліментів (за наявності). При звернені до суду із позовом про стягнення
аліментів, позивач звільняється від сплати судового збору.

Яким може бути розмір аліментів?

Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) у
частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням: • стану здоров'я та
матеріального становища дитини та платника аліментів; • наявності у платника аліментів
інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; • інших обставин,
що мають істотне значення. Водночас суд не обмежується розміром заробітку (доходу)
платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його
заробіток (дохід), і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело
походження коштів для їх оплати.

Чи можна змінити розмір аліментів?
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Так, згодом розмір аліментів може бути зменшено або збільшено за рішенням суду. Це
залежить від зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення
здоров'я позивача або відповідача.

Коли припиняється право на утримання?

Право на утримання повнолітніх дочки, сина припиняється у разі припинення ними
навчання. Разом з тим поновлення навчання, за умови недосягнення 23-річного віку,
дозволяє звернутися з новим позовом до суду про стягнення аліментів.

Яка відповідальність за прострочення сплати аліментів?

При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за
рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на
стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день
прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до
дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 % заборгованості.

Принагідно хочу нагадати, що завдяки ініціативі Міністерства юстиції України було
прийнято пакети законів #ЧужихДітейНеБуває, якими передбачено ряд обмежувальних
заходів та фінансових санкцій, які застосовуються до «горе» батьків. Згідно з ними, якщо
особа заборгувала аліменти дитині понад 4 місяці (понад 3 місяці у разі, якщо дитина є
тяжкохворою або дитиною з інвалідністю), державний або приватний виконавець
виносить постанову про застосування обмеження до боржника щодо виїзду за кордон,
керування транспортними засобами, користування зброєю та полювання. Разом з цим,
особа включається до «ганебного» списку Єдиного реєстру боржників. Далі, якщо
заборгованість по сплаті аліментів складає понад 1 рік, боржнику доведеться сплатити
штраф у розмірі від 20 до 50 % від суми заборгованості.

Окремо Мін’юст співпрацює з Державною службою з питань праці та Державною
службою зайнятості задля влаштування безробітних,стосовно яких відкрите виконавче
впровадження по стягненню аліментів. Результат співпраці – майже 500
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працевлаштованих боржників. Таким чином, боржники мають можливість добровільно
сплачувати кошти на утримання своїх дітей.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до
контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103,
цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної
правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та
правовий захист.

які порушення можуть виникати на виборах?

Перш за все, хочу нагадати, що повторне голосування відбудеться 21 квітня. Вважаю, що
кожний свідомий громадянин має прийти на виборчу дільницю та зробити свій вільний
вибір. Для того, щоб не допустити будь-яких незаконних маніпуляцій у день голосування
на виборчих дільницях, розповім вам про види правопорушень та відповідальність за їх
вчинення. Шановні українці, будьте уважні: якщо ви стали свідком нижчезазначених
правопорушень, негайно звертайтеся до голови відповідної виборчої комісії, офіційних
спостерігачів та поліції! Порушення Відповідальність (вид покарання) видача виборчого
бюлетеня для голосування особі без документа, який підтверджує громадянство
України; демонстрація заповненого виборчого бюлетеня стороннім особам; винесення
виборчого бюлетеня за межі виборчої дільниці; фото-, відео зйомка заповнених виборчих
бюлетенів; голосування більш ніж один раз; отримання виборчого бюлетеня від іншої
особи, крім уповноваженого штраф від 1700 до 5100 члена комісії, який видає виборчий
бюлетень.

виправні роботи строком до 2 років або обмеження волі до 3 років. прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання виборцем коштів, іншого майна, переваг, пільг, нематеріальних
активів за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою
реалізацією свого виборчого права або права голосу; передача виборчого бюлетеня
сторонній особі; пропозиція,обіцянка, надання виборцю коштів, іншого майна, переваг,
пільг, нематеріальних активів за вчинення або не вчинення будь-яких дій пов’язаних
безпосередньою реалізацією права голосу. штраф від 1700 до 5100 грн; виправні роботи
строком до 2 років або обмеження волі до 2 років. обмеження волі до 3 років або
позбавлення волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
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певною діяльністю від 1 до 3 років; пошкодження виборчих скриньок. позбавлення волі
від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю від 1 до 3 років. Додаткову корисну інформацію Ви можете знайти за
посиланнями: Інформація про вибори Президента України: www.cvk . gov.ua/vp_2019/

Державний реєстр виборців: www.drv.gov.ua Веб-сайт проекту Міністерства юстиції «Я
МАЮ ПРАВО!»:
www.pravo.minjust.gov.ua

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до Єдиного
контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103,
цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної
правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та
правовий захист.

чи потрібно себе вдруге перевіряти в списках виборців

Перш за все, хочу нагадати, що 21 квітня відбудеться повторне голосування на чергових
виборах Президента України, тому поінформую вас про деякі особливості, що
стосуються голосування не за місцем реєстрації.

Як змінити місце голосування під час повторного голосування?

Для того, щоб повторно проголосувати на чергових виборах Президента України не за
місцем реєстрації, необхідно пройти попередню процедуру зміни місця голосування.
Через органи ведення Державного реєстру виборців до 15 квітня (включно) ви можете:
1. Подати заяву про зміну місця голосування, якщо бажаєте голосувати не за місцем
реєстрації або належите до внутрішньо переміщених осіб. 2. Внести або змінити
інформацію щодо себе у списку виборців.
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Що робити, якщо пропущені строки?

У випадку, коли особа, яка бажає голосувати не внесла зміни щодо себе через органи
ведення Державного реєстру виборців, вона має право до 18 квітня (включно)
звернутись з адміністративним позовом про уточнення списку виборців. Звертатись
необхідно до місцевого суду загальної юрисдикції за місцезнаходженням виборчої
дільниці, на якій збираєтесь голосувати. У таких випадках судовий збір не сплачується.
Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніше як за 5 днів до дня
голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру
виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до
такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії.

Які документи потрібні для зміни місця голосування?

• Паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або картки) чи тимчасове
посвідчення громадянина України; • Посвідчення військовослужбовця/військовий квиток
(для військовослужбовців строкової служби); • документи, які підтверджують
необхідність тимчасової зміни місця голосування: - довідка з місця навчання; посвідчення про відрядження; - проїзні документи; - договір оренди житла тощо.

Наголошую! Виборцям, адреса реєстрації яких знаходиться на території тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях і Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя, не потрібно подавати документи, які підтверджують необхідність
зміни місця голосування!

Що потрібно зробити у день повторного голосування на виборах 21 квітня?

1. Взяти один із документів: Документи, які можуть бути використані на звичайних та
спеціальних виборчих дільницях: - паспорт громадянина України; - військовий квиток
(виключно для військовослужбовців строкової служби); - тимчасове посвідчення
громадянина України.
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Документ, який може бути використаний на закордонних виборчих дільницях, а також на
спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під
Державним Прапором України, та на полярній станції України: - паспорт громадянина
України для виїзду за кордон; - дипломатичний паспорт; - службовий паспорт.

У разі зміни місця голосування – посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця
голосування виборця.

2. Отримати виборчий бюлетень та поставити свій підпис про його отримання: - у списку
виборців; - на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня.

3. Заповнити виборчий бюлетень особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування.

4. Опустити виборчий бюлетень у виборчу скриньку у спосіб, який забезпечує таємницю
голосування.

Що вважається порушенням під час проведення голосування?

• видача виборчого бюлетеня для голосування особі без документа, який підтверджує
громадянство України; • демонстрація заповненого виборчого бюлетеня стороннім
особам; • наявність сторонніх осіб у кабіні для таємного голосування; • винесення
виборчого бюлетеня за межі виборчої дільниці; • фото-, відеозйомка заповнених
виборчих бюлетенів; • голосування більш ніж один раз; • отримання виборчого бюлетеня
від іншої особи, крім уповноваженого члена комісії, який видає виборчий бюлетень.

Яка передбачена відповідальність за порушення на виборах?

Відповідно до Закону України «Про вибори Президента України» особи, винні в
порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому
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законом.

Шановні українці, якщо ви стали свідком порушення під час проведення голосування,
обов’язково звертайтеся до голови відповідної виборчої комісії, офіційних спостерігачів
та поліції!

Додаткову корисну інформацію Ви можете знайти за посиланнями: Інформація про
вибори Президента України:§ www.cvk . gov.ua/vp_2019/ Державний реєстр виборців:§
www.drv.gov.ua
Веб-сайт проекту «Я МАЮ ПРАВО!»: pravo.minjust.gov.ua.§

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до Єдиного
контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103,
цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної
правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та
правовий захист.

нюанси працевлаштування

Конституція України гарантує кожному право на працю та можливість заробляти собі на
життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Що є основою для виникнення трудових правовідносин?

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про
роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, отже трудовий
договір є основною, базовою формою виникнення трудових правовідносин. Особливою
формою трудового договору є контракт.
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Що таке трудовий договір?

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи,
організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник
зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підляганням внутрішньому
трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або
уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові
заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання
роботи,передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Як укладається трудовий договір?

Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі. Додержання письмової
форми є обов'язковим у випадках: • при організованому наборі працівників; • при
укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними
географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; •
при укладенні контракту; • у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового
договору у письмовій формі; • при укладенні трудового договору з неповнолітнім; • при
укладенні трудового договору з фізичною особою; • в інших випадках, передбачених
законодавством України.

Які документи необхідно подати?

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати: •паспорт або інший
документ, що посвідчує особу; •трудову книжку; •документ про освіту (спеціальність,
кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи (у випадках, передбачених
законодавством).

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на
роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію
місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено
законодавством.
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Які умови випробування при прийнятті на роботу?

При укладенні трудового договору випробування може бути обумовлене угодою сторін,
метою якого є перевірка відповідності працівника роботі, яка йому доручається. В період
випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Наведу декілька
прикладів, коли випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: • осіб, які не
досягли 18-ти років; • молодих робітників після закінчення професійних
навчально-виховних закладів; • молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних
закладів; • осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації
медико-соціальної експертизи; • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної
(невійськової) служби; • вагітних жінок; • одиноких матерів, які мають дитину віком до
чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; • внутрішньо переміщених осіб;

Що таке контракт і в чому його особливість?

Контракт – це особлива форма трудового договору, в якому строк дії, права, обов'язки і
відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і
організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового,
можуть встановлюватися угодою сторін.

Чим відрізняється контракт від звичайного трудового договору?

• Контракт – це обов'язкова письмова форма. Трудовий договір укладається, як правило
в письмовій формі. • Контракт укладається лише у випадках, прямо передбачених
законами України. Трудовий договір не має таких обмежень. • Контракт може бути
укладений тільки на певний строк, який встановлюється угодою сторін. Трудовий же
договір може укладатись на певний строк, безстроково, на час виконання певної роботи.
• В контракті передбачено можливість прав, обов'язків і відповідальності сторін (в тому
числі матеріальної), умов матеріального забезпечення і організації праці працівника,
умов розірвання договору.

Який порядок, зміст та умови контракту?
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Контракт укладається у письмовій формі, у 2-х примірниках, для кожної з сторін. У
контракті зазначається: •обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її
виконання; •строк дії контракту; •права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін;
•умови матеріального забезпеченняй організації праці; •підстави припинення та умови
розірвання контракту; •соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання роботи.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до
контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103,
цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної
правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та
правовий захист.

як реалізувати виборче право переселенцям?

Перш за все, хочу наголосити, що невід'ємним правом громадянина України є право
вільно обирати владу. Проголосувати на виборах Президента, звичайно, зможуть і
внутрішньо переміщені особи. Далі проінформую вас щодо того, як перевірити себе у
списках виборців та порядку голосування.

Як перевірити себе у списках виборців?

Це можна зробити в особистому кабінеті виборця на веб-сайті Державного реєстру
виборців: drv.gov.ua або на виборчій дільниці з 23 березня 2019 року.

Як змінити місце голосування?
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Для цього потрібно зробити 2 простих кроки: 1. До 25 березня включно необхідно
звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем перебування на
день виборів або за місцезнаходженням виборчої дільниці, де буде зручно голосувати,
або за місцем реєстрації проживання. 2. Подати заяву про тимчасову зміну місця
голосування.

Які документи потрібні для зміни місця голосування?

• Паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або картки) чи тимчасове
посвід-чення громадянина України; • посвідчення військовослужбовця/військовий квиток
(для військовослужбовців строко-вої служби); • документи, які підтверджують
необхідність тимчасової зміни місця голосування: - довідка з місця навчання; посвідчення про відрядження; - проїзні документи; - договір оренди житла тощо.

Наголошую! Виборцям, адреса реєстрації яких знаходиться на території тимчасово
окупованих територій ОРДЛО та АР Крим, не потрібно подавати документи, які
підтверджують необхідність зміни місця голосування!

Як дізнатись про зміну місця голосування?

Після задоволення заяви про зміну місця голосування виборцю видається відповідне
посвідчення. Далі необхідно перевірити себе у списку на виборчій дільниці, яку
визначено місцем голосування упосвідченні або в особистому кабінеті виборця на
веб-сайті Державного реєстру виборців: drv.gov.ua.

Що потрібно зробити у день виборів?

1. Взяти один із документів: - Паспорт громадянина України у вигляді книжечки або
картки; - тимчасове посвідчення громадянина України; - посвідчення
військовослужбовця/військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби).
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2. Отримати виборчий бюлетень та поставити свій підпис про його отримання: - у списку
виборців; - на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня.

3. Заповнити виборчий бюлетень особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування.

4. Опустити виборчий бюлетень у виборчу скриньку у спосіб, який забезпечує таємницю
голосування.

Що вважається порушенням під час проведення голосування?

• Видача виборчого бюлетеня для голосування особі без документа, який підтверджує
громадянство України; • демонстрація заповненого виборчого бюлетеня стороннім
особам; • наявність сторонніх осіб у кабіні для таємного голосування; • винесення
виборчого бюлетеня за межі виборчої дільниці; • фото -, відео зйомка заповнених
виборчих бюлетенів; • голосування більш ніж один раз; • отримання виборчого бюлетеня
від іншої особи, крім уповноваженого члена комісії, який видає виборчий бюлетень.

Яка передбачена відповідальність за порушення на виборах?

Відповідальність за скоєння злочину проти виборчих прав громадян встановлюється
Кримінальним кодексом України. Залежно від ступеня тяжкості злочину передбачається:
штраф від 1700 до 5100 грн, виправні роботи строком до 2 років або обмеження волі до 3
років. Пошкодження виборчих скриньок карається позбавленням волі від 5 до 7 років
зпозбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 1 до 3
років.

Шановні українці, якщо ви стали свідком порушення під час проведення голосування,
обов’язково звертайтеся до голови відповідної виборчої комісії, офіційних спостерігачів
та поліції!
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Додаткову корисну інформацію Ви можете знайти за посиланнями: Інформація про
вибори Президента України: www.cvk . gov.ua/vp_2019/

Державний реєстр виборців: www.drv.gov.ua

Веб-сайт проекту «Я МАЮ ПРАВО!»: pravo.minjust.gov.ua.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до Єдиного
контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103,
цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної
правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та
правовий захист.

як виконати рішення суду?

Що таке виконавче провадження?

Виконавче провадження – це завершальна стадія судового провадження. В Україні
рішення суду може виконуватись як у добровільному, так і у примусовому порядку.

Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є особа, на
користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ.

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

Який алгоритм дій у випадку примусового стягнення заборгованості з боржника?

У разі задоволення судом вимог про сплату заборгованості, якщо боржник добровільно
не виконує рішення суду, стягувач має право пред’явити виконавчий документ для
примусового виконання. Для цього потрібно:
- звернутися
до суду, який розглядав справу, із заявою про видачу судового
наказу або
виконавчого листа;
- написати
заяву до державної виконавчої служби або приватного виконавця із
проханням
примусового стягнення заборгованості із боржника;
- сплатити
авансовий внесок до органу ДВС, куди буде подано виконавчий лист
або до
приватного виконавця;
- подати
заяву з копією квитанції про сплату авансового внеску до ДВС або
приватного виконавця.

Які строки пред’явлення виконавчих документів?

Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання:

●протягом 3-х років, з наступного дня після набрання рішенням законної сили, а якщо
рішення підлягає негайному виконанню - з наступного дня після його прийняття.

●протягом 3-х місяців, якщо мова йде про посвідчення комісій по трудових спорах та
виконавчі документи, за якими стягувачем є держава або державний орган.
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●протягом усього періоду, у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, втрати годувальника
тощо.

Якщо стягувач пропустив строк пред’явлення виконавчого документа до виконання, він
має право звернутися із заявою про поновлення такого строку до суду, який розглядав
справу.

Що потрібно сплатити за примусове виконання рішення?

Боржник: Виконавчий збір – це збір, що справляється на всій території України за
примусове виконання рішення
органами державної виконавчої служби у розмірі
10 % суми, що фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого
стягувачу за виконавчим документом.

У разі виконання рішення приватним виконавцем стягується основна винагорода, розмір
якої становить 10 % стягнутої ним суми або вартості майна, що підлягає передачі за
виконавчим документом.

Стягувач: Авансовий внесок – це кошти, за рахунок яких фінансуються витрати на
організацію та проведення виконавчих дій органом державної виконавчої служби
(приватним виконавцем). Розмір авансового внеску становить:
- 2
% від суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів
заробітної плати (до 41 730 грн );
- 1
мінімальний розмір заробітної плати (4 173 грн) за рішенням немайнового
характеру та рішень про забезпечення позову з боржника - фізичної особи та
2
мінімальні розміри заробітної плати (8 346 грн) з боржника - юридичної
особи.

Хто звільняється від сплати авансового внеску?
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Від сплати авансового внеску звільняються у разі їх звернення до органів державної
виконавчої служби:
- інваліди
війни, інваліди I та II груп;
- законні
представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп;
- громадяни,
віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

Крім того, у Законі передбачені рішення суду, за виконання яких авансовий внесок не
сплачується, наприклад:
- стягнення
заробітної плати, поновлення на роботі та інші вимоги, що випливають
трудових правовідносин;
- обчислення,
призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання
пенсійних та
соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
із

- відшкодування
шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а
також смертю
фізичної особи;
- стягнення
аліментів, заборгованості зі сплати аліментів, додаткових витрат на
дитину, неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, суми індексації
аліментів,
встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод у
побаченні з дитиною;
- відшкодування
майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення
кримінального
правопорушення;
- виконання
рішення Європейського суду з прав людини.

Як отримати присуджені кошти?

Грошові суми, стягнуті з боржника (у томі числі одержані від реалізації майна боржника),
зараховуються на відповідний рахунок органу ДВС чи рахунок приватного виконавця. За
письмовою заявою фізичної особи стягнуті грошові суми перераховуються виконавцем на
зазначений стягувачем рахунок у банку або іншій фінансовій установі чи надсилаються
на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за його рахунок, крім
переказу аліментних сум.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
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Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до
контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103,
цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної
правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та
правовий захист.

Окремо хочу зазначити, що Мін’юст запровадив низку суттєвих новацій, серед яких
створення Єдиного реєстру боржників, який ведеться з метою оприлюднення в режимі
реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та
запобігання відчуженню боржниками майна. Відомості про боржників, включені до Єдин
ого реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті
Міністерства юстиції України
.

Крім того, у 2018 році в зазначеному реєстрі відкрито публічні реєстри неплатників
аліментів та боржників, які перешкоджають побаченням з дитиною, а також боржників,
які мають заборгованість по заробітній платі.

Щоб отримати детальнішу інформацію звертайтеся до відділів державної виконавчої
служби
за місцем проживання.
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