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                    Розкажи мені, і я забуду, 

                                                                     Покажи мені, і я запам’ятаю, 

                                                                     Дай мені спробувати, і я зрозумію… 
 

Юридична клініка – підготовка майбутнього 

покоління юристів 

 
Клінічна юридична освіта становить значний інтерес як для освітян - 

правників, так і для місцевих органів влади. Вона забезпечує майбутніх юристів 

практичними навичками, потреба в яких зростає, водночас культивуючи серед 

них орієнтацію на захист суспільних інтересів. Програма юридичної клініки 

також допомагає заповнювати прогалину в доступі до правосуддя для соціально 

незахищених та вразливих осіб та груп населення і надає можливість тренувати 

майбутнє покоління штатних правників. 

Перший досвід юриста-початківця може стати невтішною перспективою 

для кожного випускника юриста в будь якій країні. Навчання змушує студентів 

заглибитись у море правових принципів, законів, кодексів і правил, правильне і 

впевнене застосування цих знань вимагає цілком протилежного набору навичок, 

аніж ті, які вимагаються для успіхів під час навчання та _на іспитах. 

Участь у Юридичній клініці допомагає студентам Дубенської філії 

Університету «Україна» вивчати право через його застосування та осмислення. 

Студенти навчаються  ефективно слухати і спілкуватися з клієнтами, 

удосконалюють свої  знання та правові навички, студенти розвивають критичне 

мислення та контекстне розуміння правового процесу. 
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Студентами-консультантами надаються юридичні консультації з таких 

галузей права, як:  

 

          Цивільне право - юридична консультація надається з питань отримання 

спадщини, укладення, зміни та припинення договірних правовідносин, 

стягнення боргу, відшкодування матеріальної і морального шкоди, інформацію 

та перелік необхідних дій і документів при реєстрації народження чи смерті, 

захисту прав споживачів, оформлення нерухомості. 

 

          Сімейне право - з питань реєстрації шлюбу, розлучення, поділу майна 

подружжя, стягнення аліментів, усиновлення, встановлення опіки та піклування 

тощо.  

 

          Житлове право - з питань виселення громадян, приватизації житлового 

фонду, отримання житла з державного або комунального житлового фонду, 

оренди житла, вирішення житлових спорів та ін.  

 

          Трудове право - з питань укладення трудового договору, оплати праці, 

надання відпусток, звільнення з роботи, охорони праці, матеріальної і 

дисциплінарної відповідальності працівників і працедавців. 

 

          Право соціального забезпечення - з питань пенсійного забезпечення, 

надання державної допомоги при народження дитити, при втраті годувальника, 

виплати пільг та інших видів соціального захисту.  

 

         Адміністративне право - з питань вибуття з громадянства, 

адміністративних правопорушень, відносин з органами місцевого 

самоврядування і державними органами.  

 

 За період з 1 вересня 2010 року по 30 червня 2011 року студентами-

консультантами Дубенської фіії університету «Україна» було розглянуто 92 

звернення громадян з різних галузей права, зокрема: 

- цивільного права – 26 звернень; 

- сімейного права – 12 звернень; 

- житлового права – 13 звернень; 

- трудового права – 5 звернень; 

- адміністративного права – 2 звернення; 

- процесуального права – 4 звернення; 

- земельного права – 4 звернення; 

- права соціального забезпечення – 20 звернень. 

  

По результатах вирішених  справ пропонуємо широкому колу читачів 

узагальнюючі інформаційні матеріали для використання в подібних реальних 

життєвих ситуаціях. 
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Спадкове право 

Пропущення строку для прийняття спадщини 

 
Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 1268 Цивільного кодексу України, 

спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття 

спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, 

встановленого ст. 1270 Кодексу, він не заявив про відмову від неї. 

Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна 

дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, крім 

випадків, встановлених ч. 2 - ч. 4.ст. 1273 ЦК України.   

Доказом постійного проживання разом зі спадкодавцем, згідно абзацу 

першого пункту 211 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 

03.03.2004 № 20/5, можуть бути: довідка житлово-експлуатаційної організації, 

правління житлово-будівельного кооперативу, відповідного органу місцевого 

самоврядування про те, що спадкоємець безпосередньо перед смертю 

спадкодавця проживав разом зі спадкодавцем; копія рішення суду, що набрало 

законної сили, про встановлення факту своєчасного прийняття спадщини; 

реєстраційний запис у паспорті спадкоємця або в будинковій книзі, який 

свідчить про те, що спадкоємець постійно проживав разом зі спадкодавцем на 

час відкриття спадщини, та інші документи, що підтверджують факт постійного 

проживання разом зі спадкодавцем.  

Як встановлено частиною першою статтею 1269 Кодексу, спадкоємець, 

який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав 

постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про 

прийняття спадщини.   

Ч.1 ст. 1270 Цивільного  Кодексу передбачено, що для прийняття 

спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу 

відкриття спадщини.   

Згідно статті 1272 Цивільного кодексу України, якщо спадкоємець 

протягом строку, встановленого ст. 1270 цього Кодексу, не подав заяву про 

прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.  

За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, 

який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про 

прийняття спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.  

За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з 

поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для 

подання ним заяви про прийняття спадщини. 
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Сімейне право 
 

Законодавче регулювання укладення шлюбу  з 

іноземцями в Україні 

 
Відповідно до ст. 275 СК України іноземці мають в Україні такі ж права і 

обов'язки у сімейних відносинах, як і громадяни України, якщо інше не 

встановлено законом, а особи без громадянства, які постійно проживають в 

Україні, вже без будь-яких застережень мають в Україні такі ж права і обов'язки 

у сімейних відносинах, як і громадяни України.  

Відповідно до ч.1 ст. 276 СК України шлюб між громадянином України та 

іноземцем, а також шлюб між іноземцями реєструється в Україні відповідно до 

Сімейного кодексу України. Тобто колізійна норма містить одну із найстаріших 

і найпоширеніших у світі колізійних прив'язок – "закон місця одруження", що 

означає: саме закон, котрий діє в місці укладення шлюбу, є компетентним для 

регулювання його форми, порядку і умов укладення.  

За межами правового регулювання опинилися сімейні відносини за участю 

осіб без громадянства, що постійно проживають за межами України. Вони 

вирішуються за допомогою аналогії закону (ч. 1 ст. 10 СК) шляхом застосування 

до сімейних відносин за участю апатридів, що постійно проживають за межами 

України, норми СК, що регулює подібні відносини за участю іноземців. 

  Сімейним законодавством України передбачається укладення винятково 

моногамного шлюбу. Згідно зі ст. 25 СК України жінка та чоловік можуть 

одночасно перебувати лише в одному шлюбі (ч. 1); жінка та чоловік мають право 

на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу (ч. 2). Тому 

іноземці, яким законодавством країни щодо громадянства (національним 

законом) дозволяється багатошлюбність і які вже одружені, не вправі вимагати 

реєстрації нового шлюбу в Україні.  

Обов'язок повідомляти про перешкоди до укладення шлюбу, відповідно до 

ст. 29 СК України лежить на тих, хто одружується.  

Згідно з п. 4.5 Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні, 

іноземці та особи без громадянства для реєстрації одруження в Україні повинні 

пред'явити національний паспорт або паспортний документ з відміткою про 

реєстрацію в органах внутрішніх справ щодо законності їх перебування в 

Україні, якщо інше не передбачене чинним законодавством України. Якщо в 

паспортах або паспортних документах цих осіб відсутні відомості про сімейний 

стан їх власників, то вони повинні одночасно подати документ про те, що не 

перебувають у шлюбі, виданий компетентним органом країни свого 

громадянства або країни постійного проживання та легалізований консульською 

установою або дипломатичним представництвом України в цій країні.  

Державний орган РАЦС з метою охорони прав майбутнього подружжя і, 

насамперед, з метою охорони прав громадянина України, чиї законні інтереси 

можуть бути істотно ущемлені при перебуванні останнього в країні подружжя-
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іноземця, відповідно до ст. 29, ч. 3 ст. 32 СК зобов'язаний ознайомити цих осіб з 

їхніми правами та обов'язками як майбутнього подружжя і батьків та попередити 

про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу; а якщо є 

відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, керівник державного 

органу РАЦС може відкласти реєстрацію шлюбу, але не більш, як на три місяці. 

Протягом зазначеного терміну іноземець, який бере шлюб, якщо він 

зацікавлений у визнанні в країні громадянства дійсності шлюбу, що укладається, 

може  усунути перешкоди до укладення шлюбу, що передбачені його 

національним законодавством. Але якщо він не почне належних дій, то 

державний орган РАЦС не вправі відмовити в реєстрації подібного шлюбу в 

Україні.  

 

 

 

 

 

 

 

Допомога по догляду за дитиною 

(Хто має право на отримання максимального розміру допомоги по догляду за 

дитиною до досягнення нею трьохрічного віку.) 
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Мінімальний розмір державної допомоги встановлено у сумі 130 грн. на 

місяць, який виплачується всім незалежно від того, який дохід Ви отримуєте.  

Водночас у ситуації, якщо різниця між прожитковим мінімумом на працездатних 

осіб (на січень 2011 року – 941 грн. ) і середньомісячним сукупним доходом сім'ї 

в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у Вас будуть більше 130 

грн., то Вам буде виплачено цю різницю.  

Відповідно до чинного законодавства до членів родини відносять: 

 чоловіка (дружину); 

 рідних, всиновлених і підопічних дітей до 18 років (до 23 роки – якщо вони 

навчаються на денній формі у вузах І-ІV рівнів акредитації і ПТУ і не мають 

власних сімей незалежно від місця проживання і реєстрації); 

 неодружених повнолітніх дітей, які визнані інвалідами з дитинства 1 і 2 груп 

або інвалідами 1 групи і які проживають разом з батьками; 

 непрацездатних батьків чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і 

перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; 

 жінку та чоловіка, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але 

мають спільних дітей.  

Потрібно зазначити, що до складу сім'ї баби, діда або іншого родича, що 

фактично здійснює догляд за дитиною, не є усиновлювачем або опікуном дитини 

і звертається за призначенням допомоги, не включається дитина, на догляд за 

якою призначається допомога.  

  Для того, щоб визначити цей середньомісячний сукупний дохід в 

розрахунку на одну особу необхідно: 

  

1. Додати доходи всіх осіб, які відносяться до членів сім'ї, і які отримані за 6 

місяців, які передують місяцю звернення за допомогою; 

2. Розділити цю суму (сукупний дохід) на 6 і на кількість членів сім'ї. 

Серед доходів, які відносять у склад сукупного доходу сім'ї враховують: 

зарплату, грошове забезпечення, стипендії, пенсії, а також деякі специфічні 

доходи, наприклад, грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні 

послуги (крім житлових субсидій), нормативний дохід від земельних ділянок 

(крім розпайованих і які з поважних причин не використовуються), частина 

соціальних допомог тощо. 

Важливо звернути увагу, що з підвищенням розміру прожиткового 

мінімуму допомогу по догляду перераховують автоматично. 

 

Право соціального забезпечення 

Пільги для багатодітних родин 
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(Які соціальні пільги мають багатодітні родини і і куди потрібно звернутися, 

аби їх отримати) 

 

Відповідно до статті 13 Закону "Про охорону дитинства", багатодітним 

сім'ям встановлені такі пільги: 

 50% знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, 

електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу 

для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством; 

 50% знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у межах норм, визначених 

законодавством, у разі, якщо відповідні будинки не мають центрального 

опалення; 

 позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за 

користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50% від 

затверджених тарифів. 

           Крім цього, дітям з багатодітних родин надаються наступні соціальні 

пільги: 

  

 безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 

 щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних 

закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також 

компенсація витрат на зубопротезування; 

 першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках 

та першочергова госпіталізація; 

 безоплатний проїзд усіма видами пасажирського транспорту (крім таксі), 

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а 

також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та 

автобусами приміських і міських маршрутів, у тому числі 

внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних, незалежно від відстані та 

місця проживання; 

 безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку. 

Згідно з Бюджетним кодексом України, ці пільги надаються за рахунок 

відповідних субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам, обсяги яких 

щорічно встановлюються Законом про державний бюджет України на 

відповідний рік.  

Для того, щоб скористатися передбаченими правами на пільги, 

багатодітним сім'ям слід звернутися із заявами до всіх підприємств та організацій, 

які надають їм послуги, про нарахування плати за ці послуги із врахуванням пільг, 

передбачених Законом "Про охорону дитинства". 

Соціальні виплати дітям війни 

(нарахування та виплата щомісячної державної допомоги «дітям війни» у 

розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком) 
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Нарахування та виплата у 2009 році дітям війни підвищення до пенсії або 

щомісячного грошового довічного утримання чи державної соціальної 

допомоги, що виплачується замість пенсії, повинні здійснюватися відповідно до 

норм Закону України "Про соціальний захист дітей війни".  

У зв;язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних із 

застосуванням окремих норм законодавства  під  час  розв'язання 

спорів  щодо  нарахування  та  виплати  дітям  війни  у  2009 році підвищення до 

пенсії або щомісячного грошового довічного утримання чи державної соціальної 

допомоги,  що виплачується замість пенсії, на підставі пункту 3 частини першої 

статті 39 Закону України  "Про судоустрій  України", Вищий адміністративний 

суд України у Листі від 01.12.2009 року N 1623/13/13-09 повідомив наступне.      

 Відповідно до  статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей 

війни" (у  редакції  від  18.11.2004,  чинній  у 2009 

році)  дітям  війни  пенсії  або  щомісячне  грошове  довічне утримання чи 

державна соціальна допомога,  що виплачується замість пенсії, підвищуються на 

30 відсотків мінімальної пенсії за віком.  

Статтею 71  Закону  України  "Про Державний бюджет України на 2009 

рік" Кабінету Міністрів  України  надано  право  у 2009 році встановлювати 

розміри соціальних виплат,  які відповідно до 

законодавства  визначаються  залежно  від  розміру  мінімальної 

заробітної   плати,   в   абсолютних  сумах  у  межах  асигнувань, передбачених 

за відповідними бюджетними програмами.  Названа 

норма  передбачає  встановлення  в  абсолютних  сумах 

розмірів  лише  тих  виплат,  вихідним критерієм розрахунку яких є 

розмір  мінімальної  заробітної  плати.  Відповідно  її   дія   не 

поширюється   на  спірні  відносини,  оскільки  розмір  зазначених соціальних 

виплат згідно із Законом України "Про соціальний захист дітей  війни" залежить 

від розміру мінімальної пенсії за віком. 

Отже, нарахування  та  виплата  у  2009  році   дітям   війни підвищення до 

пенсії або щомісячного грошового довічного утримання чи державної соціальної 

допомоги,  що виплачується замість пенсії, 

повинні  здійснюватися  відповідно  до  норм  Закону  України "Про соціальний 

захист дітей війни".  
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Житлове право 

Зняття з реєстрації місця проживання в судовому порядку 

 

Перш за все, слід зауважити, що поняття «прописка» в Україні на даний 

час не існує. Замість неї діє інститут реєстрації місця проживання особи 

(Рішенням Конституційного Суду України №15-рп/2001 від 14.11.2001 р. 

положення підпункту 1 пункту 4 Положення про паспортну службу органів 

внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 

жовтня 1994 року N 700, щодо прописки (виписки), згідно з яким паспортна 

служба органів внутрішніх справ застосовує як загальне правило дозвільний 

порядок вибору особою місця проживання, визнано таким, що не відповідає 

Конституції України (є неконституційним), і втратило чинність).  

Згідно з ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» зняття з реєстрації місця проживання здійснюється 

протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим 

місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права 

власності на житлове приміщення або права користування житловим 

приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва 

про смерть.   

На підставі вищенаведеного, можна зробити висновок, що особу можуть 

зняти з реєстрації в наступних випадках: 

1) за заявою самої особи; 

2) за запитом органу реєстрації за новим місцем проживання особи (якщо 

особа реєструється за новою адресою); 

3) за рішенням суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення 

або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно 

відсутньою або померлою); 

4) на підставі свідоцтва про смерть особи.  

Тобто, фактично без згоди особи, її можна зняти з реєстрації виключно за 

рішенням суду.   

Потрібно звернути увагу на ст. 72 Житлового кодексу України, яка 

закріплює, що визнання особи такою, що втратила право користування жилим 

приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, 

провадиться в судовому порядку. 

Відповідно до ст. 71 Житлового кодексу України при тимчасовій 

відсутності наймача або членів його сім'ї за ними зберігається жиле приміщення 

протягом шести місяців. 
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Якщо наймач або члени його сім'ї були відсутні з поважних причин понад 

шість місяців, цей строк за заявою відсутнього може бути продовжено 

наймодавцем, а в разі спору – судом. 

Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або 

членами його сім'ї понад шість місяців у випадках: 

  

1. Призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну 

(невійськову) службу, а також призову офіцерів із запасу на військову службу 

на строк до трьох років – протягом усього періоду проходження зазначеної 

військової служби; перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і 

військовослужбовців надстрокової служби – протягом перших п'яти років 

перебування на дійсній військовій службі; 

2. Тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умовами і характером 

роботи або у зв'язку з навчанням (учні, студенти, стажисти, аспіранти тощо), у 

тому числі за кордоном, – протягом усього часу виконання цієї роботи або 

навчання; 

3. Поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до родичів, опікуна 

чи піклувальника – протягом усього часу їх перебування в цьому закладі, у 

родичів, опікуна чи піклувальника, якщо в будинку, квартирі (їх частині) 

залишилися проживати інші члени сім'ї. Якщо з будинку, квартири (їх частини) 

вибула дитина (діти) і членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло може бути 

надано за договором оренди іншому громадянину до закінчення строку 

перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) 

повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих 

випадках – до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 

усіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують 

соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також в професійно-

технічних чи вищих навчальних закладах або до закінчення строку служби у 

Збройних Силах України та інших військових формуваннях; 

4. Виїзду в зв'язку з виконанням обов'язків опікуна (піклувальника) –протягом 

усього часу виконання цих обов'язків; 

5. Влаштування непрацездатних осіб, у тому числі дітей-інвалідів, у будинку-

інтернаті та іншій установі соціальної допомоги – протягом усього часу 

перебування в них; 

6. Виїзду для лікування в лікувально-профілактичному закладі – протягом усього 

часу перебування в ньому; 

7. Взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі, позбавлення волі 

на певний строк чи довічне позбавлення волі – протягом усього часу 

перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому будинку, 

квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї. 

Таким чином, керуючись вищезазначеними нормами права,  можна «виписати» 

людину з квартири в судовому порядку.  
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