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Правовий дайджест охоплює основні
зміни законодавства та юридичної
практики, що впливають на юридичний
та соціальний захист населення, у період
з 1 червня по 30 червня 2022 року.
Підтвердження інформації взяте з
відкритих джерел.

Законодавчі зміни

Стамбульська конвенція про
запобігання насильству стосовно
жінок і домашньому насильству та
боротьбу із цими явищами стала
чинною для України
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22 червня Президент України підписав
Закон «Про ратифікацію Конвенції Ради
Європи про запобігання насильству
стосовно жінок і домашньому насильству
та боротьбу із цими явищами»
№ 2319-ІХ, який Верховна Рада ухвалила
20 червня. Ця Конвенція, яку ще називають
Стамбульською, має на меті захист жінок
від насильства, недопущення, кримінальне
переслідування та ліквідацію насильства
стосовно жінок і домашнього насильства,
яке вчинене також і щодо чоловіків і дітей
(хлопців і дівчат). На сьогодні це найбільш
всеосяжна міжнародна угода у цій сфері,
що використовується як основа для дій
багатьох країн у Європі та за її межами.
Ратифікація Стамбульської конвенції
посилить правовий захист постраждалих
і забезпечить їм доступ до правосуддя,
дасть змогу захистити українських громадян, які постраждали від насильства
не лише в Україні, а й за кордоном.

Уряд спростив порядок фіксації пошкоджень та руйнувань
житлових будівель та споруд, завданих Україні внаслідок збройної
агресії Росії
14 червня Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядків виконання невідкладних робіт,
пов’язаних із пошкодженням будівель і споруд та визначення шкоди та збитків,
завданих Україні внаслідок збройної агресії Росії. Відтак змінами пропонується,
зокрема:
- фіксувати пошкодження, зумовлені збройною агресією Російської Федерації,
будівель та споруд не лише приватної та комунальної форми власності, а також
державної;
- проводити обстеження пошкоджених об’єктів за рішенням уповноважених
органів шляхом комісійного обстеження, та/або технічного обстеження;
- конкретизувати напрямки, за якими визнаються шкода та збитки об’єктів житлового фонду, житлово-комунального господарства та громадських будівель;
- встановити примірну форму та зміст акту комісійного обстеження.
Також надалі передбачається розроблення функціонала, який дозволить створювати акти комісійного обстеження в електронній формі за допомогою Порталу Дія.
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Українці закордоном зможуть оформити паспорт громадянина
України та паспорт громадянина України для виїзду закордон
10 червня Кабінет міністрів України прийняв Постанову №678 «Про реалізацію
експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України
та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які
перебувають за межами України». Із тексту Постанови слідує, що проект розрахований на два роки.
Наразі завершуються роботи з підготовки центру ДП «Документ» у Варшаві, яке
планують відкрити у серпні 2022 року. Водночас уже зараз громадяни України,
які перебувають за кордоном, можуть подати заяви-анкети на оформлення
паспортних документів за допомогою чотирьох програмно-технічних мобільних
комплексів (спеціально облаштовані мікроавтобуси), розташованих на місці майбутньої локації за адресою: м. Варшава, al. Jerozolimskie 179, ТЦ «Blue City». Мобільні
комплекси працюють з понеділка по суботу, з 10 до 19 години. Обслуговування
відвідувачів здійснюється за попереднім записом в електронну чергу. Оплата
послуг на мобільних комплексах буде здійснюватися на місці – за допомогою
онлайн-сервісу. Для цього отримувачам послуг необхідно мати при собі смартфон
та реквізити банківської картки (оплата готівкою наразі є недоступною).

Спрощено процедуру друку паспортів

Постанова № 707

21 червня за поданням МВС на засіданні Уряду було прийнято Постанову № 707 «Деякі питання виготовлення та оформлення паспорта
громадянина України в умовах воєнного стану». Документ схвалено
за
результатами
міжвідомчої
наради
під
головуванням
Віце-прем’єр-міністра України Ірини Верещук щодо видачі документів
ВПО та депортованим. Установлено, що в період дії воєнного стану
та протягом трьох місяців з дня його припинення виготовлення та
видача паспорта громадянина України здійснюватиметься без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься в
паспорті громадянина України, засобів КЕП та шифрування. Роз’яснено, що це дасть змогу в найкоротші терміни задовольнити потребу
громадян у бланках документів формату ID-1 у повному обсязі. Було
зазначено, що ДП «Поліграфкомбінат» зможе виготовити бланки для
видачі 178 тис. внутрішніх ID-паспортів.

Кабінету Міністрів
України №702
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Постанова

21 червня була прийнята, а 24 червня набула чинності Постанова
Кабінету Міністрів України №702 «Про затвердження Порядку
надання допомоги по частковому безробіттю».
Отримати допомогу зможуть застраховані особи (працівники та
ФОП) у разі втрати ними частини заробітної плати через зупиненням
(скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання
послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення
надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану,
встановлення карантину. Допомога по частковому безробіттю
надається центром зайнятості за зверненням роботодавця або
ФОП. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю
здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини.
Допомога не виплачується співробітникам, які працюють за сумісництвом. Виплата не здійснюється працівникові в період простою та
відпустки без збереження заробітної плати і в разі призупинення
трудових відносин.
Допомога надається роботодавцям для виплати допомоги по частковому безробіттю працівникам, а також ФОП, які є застрахованими
особами, на строк зупинення виробництва продукції, але не більш як
180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення
(скорочення) виробництва.
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Впроваджено допомогу по частковому безробіттю

Внесені зміни щодо вчинення нотаріальних дій
29 червня набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 719 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації
в умовах воєнного стану», якою внесено ряд змін щодо вчинення
нотаріальних дій в умовах воєнного стану.
Окрім особливостей роботи нотаріусів також зазначено, що перебіг
строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці.
Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після
закінчення строку для прийняття спадщини. Також нагадуємо, що в
умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України,
незалежно від місця відкриття спадщини.
Також забороняється нотаріальне посвідчення договору щодо
відчуження нерухомого майна до закінчення одного місяця з дня
державної реєстрації права власності відчужувача нерухомого
майна, якщо таке право набуто відчужувачем під час дії в Україні
воєнного стану на підставі договору.

Постанова
Кабінету Міністрів
України від
24 червня 2022 р.
№ 719

Кабінет міністрів затвердив порядок надання грантів
для підтримки малого і середнього підприємництва
21 червня Кабінет міністрів України прийняв Постанову №738 «Деякі
питання надання грантів бізнесу». Цією постановою затверджені
Порядки надання мікрогрантів на створення або розвиток власного
бізнесу та надання грантів для створення або розвитку садівництва,
ягідництва та виноградарства.

Постанова
Кабінету Міністрів
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України № 738

Спрощено порядок виїзду організованих груп дітей на відпочинок
закордон
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Кабінет Міністрів України Постановою №661 від 10 червня 2022 року вніс зміни
до постанови від 27 січня 1995 р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання
державного кордону громадянами України» і від 10 листопада 2021 р. № 1167
«Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення
та відпочинок». Згідно з ними передбачається, що під час воєнного стану групи
дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за
наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому при подачі пакета документів до
уповноваженого органу більше не потрібно здійснювати їх нотаріальне засвідчення. Тому на період введення на території України надзвичайного або воєнного
стану, під час виїзду з України групи дітей, прикордонний контроль здійснюється
із пред’явленням таких документів:
- згоди Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;
- списків групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок,
та осіб, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок,
за відповідною формою;
- паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про
народження дитини;
- погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної
дитини на її виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок відповідно до переліку категорій дітей, визначених Правилами перетинання державного кордону
громадянами України;
- заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей
(може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків за
наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини).
Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи
дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в’їзду в Україну
або виїзду з України проставляє на списку штампи з відмітками «Виїзд» або «В’їзд»,
а також “Державний кордон перетнули” та зазначає загальну чисельність осіб, які
виїхали та повернулися, зокрема осіб, які супроводжують групу дітей.

Практика

28 червня Європейський суд з прав людини узяв до розгляду позов
України проти Росії
Згідно з пресрелізом Суду від 28 червня, скаргу прийняли 23 червня, а голова
Суду передав справу до четвертої секції суду. У повідомленні зазначається, що
цій справі передували чотири інші подання України та близько 8500 індивідуальних
скарг. Україна звинувачує Росію в порушенні цілої низки прав, зафіксованих у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. У скарзі йдеться про
масові та серйозні порушення прав людини, скоєні в ході військових дій на території
України. Україна звинувачує російські війська та інші збройні формування, які перебувають під контролем РФ, у тому, що було вбито, поранено, затримано чи зникли
безвісти тисячі цивільних осіб, зруйновано сотні тисяч об’єктів власності, мільйони
людей змушені залишити свої будинки.

7

www.dk.od.ua
сторінка з 10

Успадковане та отримане в дар майно не є доходом, який
враховується при визначенні розміру аліментів
15 червня Верховний Суд випустив Постанову, якою зазначив, що успадковане та
отримане в дар майно не є доходом, який враховується при визначенні розміру
аліментів.
Постанова Верховного Суду від 15 червня 2022 року у справі № 682/1277/20
(провадження № 61-3614св22).

Створено посаду Уповноваженого з питань внутрішньо
переміщених осіб

Посада
Уповноваженого з

28 червня Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Мінреінтеграції щодо запровадження посади Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб. Уповноважений матиме статус заступника
Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України та координуватиме формування і реалізацію державної
політики щодо внутрішнього переміщення. Найближчим часом
відбудеться призначення Уповноваженого.

питань ВПО

Витяг про місце проживання можна отримати в Дії
6 червня Міністр цифрової трансформації України повідомив, що
витяг про місце проживання особи можна отримати на порталі «Дія».
Щоб отримати витяг, потрібно авторизуватись на порталі «Дія»,
обрати послугу «Витяг з реєстру територіальної громади» та натиснути «Отримати витяг». Електронний документ можна завантажити
на порталі та зберегти на смартфоні чи на іншому зручному носії.

Скасовано довідку про несудимість

1 липня Міністерство соціальної політики випустило дайджест, якій
містить перевірену інформацію по країнах світу, що допоможе українцям, які були вимушені тимчасово покинути Україну. По кожній країні
дайджест містить інформацію щодо отримання статусу громадянами України, забезпечення житлом та фінансовою допомогою, реєстраційних центрів для осіб з України, а також покриває базові
питання надання медичної допомоги, освіти та працевлаштування.
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Мінсоцполітики випустило дайджест з інформацією
щодо допомоги українцям закордоном
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Отримати витяг

З 18 червня довідку про несудимість замінив витяг з інформаційноаналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до
кримінальної відповідальності та наявності судимості». Отримати
витяг можна через мережу Інтернет за посиланням:
https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing - для її отримання необхідно
пройти ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA, увійти до «Особистого
кабінету», та після авторизації заповнити всі поля і надіслати запит.

З 1 вересня діти будуть навчатися оффлайн
24 червня Прем’єр-міністр повідомив, що навчальний рік розпочнеться 1 вересня
в очному режимі. Відповідну Постанову прийняв Кабінет міністрів України. Денис
Шмигаль наголосив, що місцева влада має пропрацювати весь організаційний
процес і очної, і змішаної форми навчання. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству розвитку громад та територій, ВЦА доручено
забезпечити довезення дітей до шкіл, а також безпеку в закладах освіти.

Відновлено роботу Єдиного державного реєстру судових рішень.
20 червня відновлено роботу Єдиного державного реєстру судових рішень.
Обидва ресурси були недоступні з 24 лютого 2022 року.

Створено платформу для збору інформації про завдані війною
збитки аграрному сектору
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3 червня з метою чіткого розуміння географії та розміру збитків асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» за підтримки Мінагрополітики створила електронну
платформу для збору інформації про завдані збитки аграрному сектору України.
Платформа має своєю ціллю фіксацію та документацію завданих збитків та
шкоди для опрацювання органами державної влади та подальшого відшкодування та компенсацій.
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