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ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 

 

За період 2012-2013 навчального року Юридичну клініку Дубенської філії 

Університету Україна представлено на конференціях та круглих столах, 

присвячених проблемам та перспективам розвитку юридичної клінічної 

освіти, зокрема:  

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні держава і 

право: теорія та практика» на базі Національного Університету ДПС України, 

07 грудня 2012 р. у м. Ірпінь.  

Тези доповіді: Проблеми забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина в демократичному суспільстві. 

2. Науково-практична конференція «Взаємодія загальноосвітніх 

навчальних закладів та юридичних клінік в право просвітній роботі: стан та 

перспективи розвитку» на базі  Національної академії внутрішніх справ, 9 

квітня 2013 року у м. Київ.  

Тези доповіді: «Значення та роль юридичної клініки в право 

просвітницькій діяльності». 

3. Х Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених 

«Молодь: осв іта,  наука,  духовність»  16-18 квітня 2013 року, 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ. 

 Тези доповіді «Правовий захист в теорії юридичної  діяльності». 

4. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Правопросвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних 

закладів» 17 травня 2013 року, Дніпропетровськ, Національний університет 

ім.. Олеся Гончара.  

Тези доповіді «Значення юридичної клінічної освіти для формування 

правосвідомості студентської молоді». 

 5. II Регіональна міжвузівська науково-практична конференція 

«Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, 

глобалізація, економічне зростання» 28 березня 2013 року на базі Дубенської 

філії Університету «Україна», м. Дубно.  



 

 

Тези доповіді «Юридичні клініки в соціально-правовому механізмі 

захисту прав і свобод людини та громадянина». 

6. Всеукраїнський з’їзд представників юридичних клінік, на базі 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», звіт про 

діяльність Асоціації юридичних клінік, 1 березня 2013 року, м. Київ. 

7. Конференція «Розвиток освіти у сфері прав людини в Україні» 

всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини», 7 грудня 2012 

року на базі Національної академії наук України. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Всеукраїнський з’їзд представників юридичних клінік 

 

1 березня 2013 року, у приміщенні Національного університету "Києво-

Могилянська академія" відбувся З’їзд юридичних клінік вищих навчальних 

закладів України, організований Асоціацією юридичних клінік України. 

Метою З’їзду було оновлення мережі юридичних клінік та визначення 

орієнтирів їх подальшого розвитку, а також обговорення питань, пов’язаних з 

участю клінік у наданні безоплатної правової допомоги, та їх співпраці з 

іншими органами й організаціями.  

 

 

Під час заходу обрали нового Голову Асоціації юридичних клінік 

України – керівника юридичної клініки Волинського державного університету 

ім. Л. Українки «Ad Astra» Віталія Єлова, а також членів Правління. 



 

 

 Досить значну увагу також було приділено 

обговоренню змін до Статуту Асоціації юридичних клінік України та 

пропозицій, щодо можливих напрямків удосконалення законодавства у сфері 

юридичної клінічної освіти.  

Від Дубенської філії Університету «Україна» на захід було запрошено 

Керівника юридичної клініки, викладача циклової комісії правознавства – 

Вишковську Валентину Іванівну. Статус Юридичної клініки Дубенської 

клініки в Асоціації Юридичних клінік України було поновлено, інформацію 

про клініку внесено до Єдиного реєстру ЮК України (Анкета Додаток 1).  

 

 



 

 

Конференція «Розвиток освіти у сфері прав людини в Україні» 

 

 

 

7 грудня 2012 року у приміщенні Національної академії наук України 

відбулась конференція «Розвиток освіти у сфері прав людини в Україні», 

організована Всеукраїнською освітньою програмою Розуміємо Права 

Людини.   

 Конференція була спрямована на навчання та планування освітніх дій з 

прав людини. Від юридичної клініки Дубенської філії на заході були присутні 

Вишковська В.І., керівник ЮК, Вальковець Ганна – студентка 3го курсу, 

Білецька Ірина – студентка 2го курсу спеціальності «Правознавство». 

 Робота конференція була поділена на відповідні секції. Нам випала честь 

працювати з модератором Дарьєю Свиридовою на секції «Навчання правам 

людини адвокатів та юристів». Більшість з представників цієї секції були 

адвокатами, дипломованими юристами та викладачами права з різних куточків 

України, що дало можливість плідно працювати та набратися нового досвіду, 

перейняти традиції навчання правам людини від досвідчених людей. 

Поділившись на групи ми працювали над розробленням концепції розвитку 



 

 

освіти у галузі прав людини. Зокрема, потрібно було визначити склад освіти 

(її цінність), які форми навчання найбільш ефективні (формальне навчання, 

неформальне і самоосвіта) та хто і як має забезпечити таке навчання. 

 На завершення кожна секція презентувала результати своєї роботи, 

відбувалось обговорення та обмін інформацією. 

 Робота була досить плідною. Конференція дала можливість 

познайомитися з правозахисниками з різних куточків України, обмінятися 

досвідом, показати себе та дізнатись багато чого нового, що для нас, студентів 

є безцінним. 

 

Ганна Вальковець 

Студентка 3го курсу  

спеціальності «Правознавство» 

 

 

 

 

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 



 

 

В період з 17 грудня 2012 року до 20 квітня 2013 року студенти 

консультанти проводили навчальні та практичні заняття з учнями 11-го класу 

ЗОШ №1 м. Дубно та учнями 8-х класів ЗОШ №3 м. Дубно на тематику 

«Практичне право: протидія насильству». Активними право просвітниками 

зарекомендували себе Вальковець Ганна, Базанович Ірина, Білецька Ірина, 

Комісарук Роман, за що отримали подяку від директора ЗОШ №3 Черепка 

М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8-А клас ЗОШ №3 після завершення право просвітніх занять 

 

 

8-А клас ЗОШ №3 після завершення право просвітніх занять 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     КОНСУЛЬТУВАННЯ 

За період з 1 вересня 2012 року по 30 червня 2013 року студентами-

консультантами було розглянуто 52 звернення громадян з різних галузей 

права, зокрема: 

- цивільного права – 8 звернень; 

- сімейного права – 4 звернення; 

- житлового права – 2 звернення; 

- трудового права – 4 звернення; 

- адміністративного права – 2 звернення; 

- процесуального права – 2 звернення; 

- земельного права – 2 звернення; 

- права соціального забезпечення – 25 звернень; 

- спадкового права – 3 звернення; 

- податкового права – 1 звернення. 

  

По результатах вирішених  справ пропонуємо широкому колу читачів 

узагальнюючі інформаційні матеріали для використання в подібних реальних 

життєвих ситуаціях. 

 

Право соціального забезпечення 

 

До студентського навчального науково-виробничого підрозділу 

«Юридична клініка» звернувся громадянин України Л.А., 1982 р. н., з 

проханням роз'яснити порядок виплати допомоги у зв’язку з 

вагітністю та пологами, якщо дружина перебуватиме на обліку у 

службі зайнятості. 

 
         Згідно ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» право на державну 

допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають всі жінки, які не 

застраховані    в    системі загальнообов'язкового   державного соціального 

страхування. 

Підставою для   призначення   жінкам  допомоги  у  зв'язку  з вагітністю 

та пологами є видана в  установленому  порядку  довідка лікувального закладу 

встановленого зразка та довідка з державної служби  зайнятості  для  жінок,  

зареєстрованих   у державній службі зайнятості як безробітні. 

        Допомога у зв'язку з вагітністю  та  пологами  призначається, якщо  

звернення  за  нею  надійшло  не пізніше шести місяців з дня закінчення  

відпустки  у  зв'язку  з  вагітністю  та  пологами,  і виплачується  жінкам  за  

весь  період відпустки,  тривалість якої становить 70 календарних днів до 

пологів і 56 (у разі  ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей 

- 70) календарних днів після пологів.     



 

 

     За період відпустки у зв'язку з вагітністю  та  пологами,  що  

збігається  з  відпусткою  по догляду за дитиною до досягнення нею  

трирічного віку,  допомога по вагітності та  пологах  виплачується  

незалежно  від  допомоги  по  догляду за дитиною до досягнення нею  

трирічного віку.   

    Допомога у зв'язку  з  вагітністю  та  пологами  надається  у розмірі   100   

відсотків   середньомісячного  доходу  (у вашому випадку допомоги по 

безробіттю тощо) жінки, але не менше  25 відсотків від розміру встановленого 

законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на 

місяць. 

 Згідно Постанови КМУ від 27 грудня 2001 р. «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»   

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається:   

 

     3) жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні - у   розмірі   

100   відсотків  мінімального  розміру  допомоги  по безробіттю;   

 

     Розмір  допомоги встановлюється шляхом множення середньоденного  

доходу  на  кількість  календарних  днів  тривалості  відпустки  у зв'язку  з  

вагітністю  та  пологами,  але не менш як 25 відсотків розміру   встановленого   

законом   прожиткового   мінімуму    для працездатної особи (з 1 січня 2013 

року – 1218,00 грн.) з розрахунку на місяць;   

     5)  непрацюючим  жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб'єкти  

підприємницької  діяльності,  -  у  розмірі  25  відсотків розміру прожиткового  

мінімуму,  встановленого  законом  для  працездатної  

особи,  з  розрахунку на місяць.   
 

 Отже, у будь-якому випадку, незалежно від того чи будете ви стояти на 

обліку у центрі зайнятості як безробітна чи не будете, ви будете отримувати 

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, розмір яких відрізнятиметься 

відповідно до положень, зазначених вище. Враховуйте також те, що 

зареєструватися у центрі зайнятості ви зможете лише до 30 тижня вагітності, 

поки лікувальний заклад не видасть довідку непрацездатності. Виплати 

проводяться управлінням соціального захисту населення за місцем реєстрації 

місця проживання або за місцем фактичного проживання.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

До студентського навчального науково-виробничого підрозділу 

«Юридична клініка» звернулася громадянка України Н.Г., 1962 р. н., 

з проханням роз'яснити порядок нарахування та стягнення 

податку на допомогу при народженні дитини.  
 

Розглянувши Ваше питання щодо «нарахування та стягнення податку на 

допомогу при народженні дитини», повідомляю наступне: 

Згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» сім'ям 

з дітьми призначаються такі види  державної допомоги:   

     1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;   

     2)  допомога  при народженні дитини;   

     2-1)  допомога при усиновленні дитини;  

   3) допомога   по   догляду   за  дитиною  до  досягнення  нею 3-річного віку;  

     4)   допомога  на  дітей,  над  якими  встановлено  опіку  чи піклування;  

     5) допомога на дітей одиноким матерям. 

З 1 липня 2013 року на допомогу по вагітності та пологах 

нараховується єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що передбачено Законом 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації 

пенсії», а період відпустки по вагітності та пологах зараховуватиметься до 

пенсійного стажу. 

Згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування»  платниками 

такого внеску є: 

1. Роботодавці, які здійснюють нарахування єдиного соціального внеску – в 

розмірі 33,2% на суму допомоги; 

2. Жінки, що йдуть у відпустку по вагітності та пологах, із суми допомоги яких 

вирахують єдиний внесок – у розмірі 2%. 

Слід зазначити, що нововведення стосується саме допомоги у зв’язку з 

вагітністю та пологами, і ніякого відношення не має до допомоги при 

народженні дитини.  

Таким чином, Ваша дочка при народженні дитини має право на 

отримання допомоги при народженні дитини (розмір якої залежить від того, 

яка це дитина по рахунку, перша, друга чи третя і т.д), з цієї суми 

вираховуватись нічого не буде. Якщо Ваша дочка працевлаштована, то з неї як 

з працівниці буде утримуватись 2% з суми допомоги по вагітності і пологах. 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/231-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/231-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/parao2#o2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/parao2#o2


 

 

Цивільне право  

До студентського навчального науково-виробничого підрозділу 

«Юридична клініка» звернувся громадянин Р.С. 1947 р.н., з 

проханням надати консультацію про порядок спадкування за 

заповітом. Розглянувши звернення, повідомляємо таке: 
 

        Відповідно до чинного законодавства України, спадкуванням є перехід 

прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), 

до інших осіб (спадкоємців). Туди входять усі права та обов'язки, що належали 

спадкодавцеві на момент її відкриття і не припинилися внаслідок його смерті. 

Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини, таким днем є день 

смерті спадкодавця. 

Згідно з Цивільним кодексом України, статтями 1233,1234, 1268-1270, 

1297 та 1279 а також Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами, 

заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.  

Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не 

прийняти її. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на 

час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо 

протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про 

відмову від неї.  

Стаття 1270. Строки для прийняття спадщини  

1. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який 

починається з часу відкриття спадщини.  

Отже, до закінчення шести місяців з дня смерті спадкодавця 

спадкоємець повинен подати заяву про вступ у спадок. Після закінчення шести 

місяців з дня відкриття спадщини на підставі заяви спадкоємців, якщо між 

ними немає суперечки про спадщину, то державна нотаріальна контора видає 

свідоцтво про спадкування.  

Порядок вчинення нотаріальних дій, а саме глава 10 містить наступні 

положення. 
Глава 10. Видача свідоцтв про право на спадщину 

1.1. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. 

1.2. При зверненні спадкоємця у зв’язку з відкриттям спадщини нотаріус з’ясовує відомості 

стосовно факту смерті спадкодавця, часу і місця відкриття спадщини, кола спадкоємців, 

наявності заповіту, наявності спадкового майна, його складу та місцезнаходження, 

необхідність вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. 

1.3. Факт смерті фізичної особи і час відкриття спадщини нотаріус перевіряє шляхом 

витребовування від спадкоємця свідоцтва про смерть, виданого органом державної 

реєстрації актів цивільного стану. 

1.7. Часом відкриття спадщини є день смерті особи. 

1.12. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця відповідно до 

статті 29 Цивільного кодексу України. 

1.13. Місце відкриття спадщини підтверджується: довідкою житлово-експлуатаційної 

організації, довідкою правління житлово-будівельного кооперативу про реєстрацію 
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(постійне місце проживання) спадкодавця; записом у будинковій книзі про реєстрацію 

(постійне місце проживання) спадкодавця, довідкою адресного бюро. 

2. Заведення спадкової справи 

2.1. Спадкова справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини на підставі 
поданої (або такої, що надійшла поштою) першою заяви (повідомлення, телеграми) про 

прийняття спадщини, про відмову від прийняття спадщини, про відмову від спадщини, 

заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини або про відмову від спадщини, заяви 

про видачу свідоцтва про право на спадщину, заяви спадкоємця на одержання частини 

вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), заяви про видачу свідоцтва виконавцю 

заповіту, заяви виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень, заяви 

другого з подружжя про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні 

подружжя у разі смерті одного з подружжя, заяви про вжиття заходів до охорони 

спадкового майна, претензії кредиторів. 

2.2. При заведенні спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє 

наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту. 

2.3. У разі наявності заповіту нотаріусу подається його оригінал чи дублікат. Повна 
інформація про заповіт, який було посвідчено іншим нотаріусом, витребовується 

нотаріусом шляхом направлення запиту. 

3. Прийняття спадщини або відмова від її прийняття 

3.1. Право на спадкування здійснюється спадкоємцями шляхом прийняття спадщини або її 

неприйняття. 

3.2. Для того, щоб не допустити пропуску шестимісячного строку для прийняття спадщини, 
нотаріус роз’яснює спадкоємцям право подачі заяви про прийняття спадщини чи про 

відмову від її прийняття. 

3.3. Заяви про прийняття спадщини або відмову від її прийняття 

подаються спадкоємцем особисто нотаріусу за місцем відкриття 

спадщини у письмовій формі. 

3.10. Приймаючи від спадкоємців заяву про прийняття спадщини або про відмову від її 

прийняття, нотаріус зобов’язаний роз’яснити спадкоємцям їх право на відкликання такої 

заяви протягом строку, встановленого статтею 1270 Цивільного кодексу України. 

3.13. Для прийняття спадщини чи відмови від прийняття спадщини 

встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття 

спадщини. 

3.14. Прийняття і відмова від прийняття спадщини можуть мати місце щодо всього 
спадкового майна. Спадкоємець не вправі прийняти одну частину спадщини, а від іншої 

частини відмовитись. Спадкоємець, який прийняв частину спадщини, вважається таким, що 

прийняв усю спадщину. 
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3.15. Якщо спадкоємець протягом шести місяців не подав до нотаріальної 

контори заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не 

прийняв спадщину. 

3.21. Спадкоємець, який постійно проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини, 

вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 

1270 Цивільного кодексу, він не заявив про відмову від неї. 

5. Видача свідоцтва про право на спадщину за заповітом 

5.1. При оформленні спадщини за заповітом нотаріус має надати правову оцінку заповіту, 

перевірити його реєстрацію у Спадковому реєстрі та чинність на момент смерті заповідача.  

5.16. Якщо в заповіті зазначені родинні відносини спадкоємця зі спадкодавцем, нотаріус 

перевіряє документи, що підтверджують факт родинних відносин, та за бажанням 

спадкоємців зазначає про родинні відносини у свідоцтві про право на спадщину за заповітом. 

Таким чином, для вступу у спадщину вам потрібно звернутися до 

нотаріуса за місцем проживання спадкодавця чи за місцезнаходженням його 

майна та надати документи, що підтверджують смерть спадкодавця; наявність 

відносин з спадкодавцем, що дають право на спадкування; документи про 

склад спадкового майна, тобто: 

1. Ваш паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (ІН). 

2. Свідоцтво про смерть. 

3. Заповіт. 

4. Документи, що підтверджують родинні відносини: 

o свідоцтво про народження; 

o свідоцтво про шлюб для вдови / вдівця (для підтвердження шлюбу 

з спадкодавцем); 

o свідоцтво про шлюб для інших спадкоємців, які при реєстрації 

шлюбу змінювали прізвище. 

5. Документи, що підтверджують місце відкриття спадщини: 

o Довідка ЖЕКу або житлового кооперативу про останнє місце 

проживання спадкодавця. 

o Запис у будинковій книзі про постійне проживання спадкодавця 

Нотаріус має видати Вам Свідоцтво про право на спадщину на 

нерухоме майно. Це ваш правовстановлюючий документ. Але, отримавши 

його, ви ще не є власником. Будь-яке нерухоме майно повинно пройти 

державну реєстрацію, яку згідно з недавніми змінами у законодавстві зараз 

проводять нотаріуси. Детальніше про це вам розповість нотаріус. 
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Сімейне право 

 

До студентського навчального науково-виробничого підрозділу 

«Юридична клініка» звернулася громадянка В.М. 1956 р.н., з 

проханням надати консультацію про встановлення опікунства над 

малолітньою онучкою, мати якої померла шість місяців тому, де 

знаходиться батько дитини невідомо. 
 

 Згідно Сімейного Кодексу України, статті 243 «Діти над якими 

встановлюється опіка і піклування»  

Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, 

позбавленими батьківського піклування.  

Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, 

а піклування - над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.  

Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та 

піклування, а також судом у випадках, передбачених Цивільним кодексом 

України.   

  Відповідно до ст. 43 Цивільного Кодексу 

 Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо 

протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про 

місце її перебування. 

 У разі неможливості встановити день одержання останніх відомостей про 

місце перебування особи початком її безвісної відсутності вважається перше 

число місяця, що йде за тим, у якому були одержані такі відомості, а в разі 

неможливості встановити цей місяць – перше січня наступного року. 

 Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою встановлюється 

Цивільним процесуальним кодексом України. 

Таким чином, вам потрібно звернутися з відповідною заявою до органу 

опіки і піклування про встановлення опіки та до суду з позовом про визнання 

батька безвісти відсутнім.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цивільне право 

 

До студентського навчального науково-виробничого підрозділу 

«Юридична клініка» звернулася громадянка П.Г. 1952 р.н., з 

проханням надати консультацію про порядок розірвання договору 

довічного утримання. 
 

 
1. Відповідно до статті 755 Цивільного кодексу України договір 

довічного утримання (догляду) може бути розірваний за рішенням суду: 

1) на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої він був 

укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх 

обов’язків, незалежно від його вини; 

2) на вимогу набувача. 

2. Договір довічного утримання (догляду) припиняється зі смертю 

відчужувача. 

Відповідно до положень ст. 745 Цивільного кодексу України даний 

договір має бути нотаріально посвідченим. У разі якщо дана вимога не 

дотримана, такий довір вважається не укладеним.  

Таким чином, у випадку заявника за наявності копії даного договору з 

дотриманням законодавчої форми (письмово укладений і нотаріального 

посвідчений) позивач може звернутися до суду з позовом про розірванням 

договору на підставі неналежного виконання умов договору відповідачем 

(набувачем). У разі якщо у договорі чітко не прописані умови виконання 

договору, то спір може вирішуватися відповідно до засад справедливості та 

розумності (ч. 2 статті 749 Цивільного кодексу України). 

 

 

Соціальний захист 

 

До студентського навчального науково-виробничого підрозділу 

«Юридична клініка» звернулася громадянка В.М. 1956 р.н., з 

проханням надати консультацію про пільги передбачені для 

атестованих працівників міліції, хто відноситься до кола членів сімї 

працівника міліції? Чи діє на даний час ст.22 ЗУ «Про міліцію»? 
 

Ст. 22 ЗУ «Про міліцію» визначає соціальний захист працівників міліції, 

а саме: держава гарантує працівникам міліції соціальний захист. 

Працівники міліції користуються пільгами при розподілі житла, 

встановленні квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дошкільні заклади, 

вирішенні інших питань соціально-побутового забезпечення у порядку, 

передбаченому законодавством України. 



 

 

Жила площа працівникам міліції, в тому числі працюючим на 

транспорті, надається місцевими радами, відповідними міністерствами та 

відомствами у першочерговому порядку.  

Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50-процентна знижка 

по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива. 

Працівники міліції, які живуть і працюють у сільській місцевості та в 

селищах міського типу, і члени їх сімей, які проживають з ними, 

забезпечуються безплатно житлом з опаленням і освітленням за 

встановленими нормами, а також користуються іншими пільгами, 

передбаченими законодавством. 

За працівниками міліції, звільненими зі служби за віком, хворобою або 

вислугою років, зберігається право на пільги за цим Законом. 

Працівники міліції мають право на одержання кредитів на індивідуальне 

і кооперативне житлове будівництво в розстрочку на 20 років з погашенням 50 

процентів наданої позики за рахунок відповідних фондів Міністерства 

внутрішніх справ України і місцевих бюджетів. 

Місцеві ради можуть продавати на пільгових умовах житло працівникам 

міліції із знижкою до 50 процентів його вартості. 

Міліція може мати службовий житловий фонд. 

Працівникам міліції, які використовують у службових цілях особистий 

транспорт, виплачується грошова компенсація у встановлених розмірах. 

Для працівників міліції встановлюється 41-годинний робочий тиждень. 

У необхідних випадках особи рядового і начальницького складу несуть 

службу понад встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та 

святкові дні. 

Оплата праці в надурочний і нічний час, у вихідні та святкові дні 

провадиться відповідно до вимог законодавства. 

Місцеві ради можуть встановлювати й інші не передбачені цим Законом 

гарантії соціальної захищеності працівників міліції. 

Що стосується членів сімей, то до кола членів сім'ї військовослужбовця, 

працівника міліції, особового складу державної пожежної охорони належать 

його (її) дружина (чоловік), їх діти і батьки. Щодо них ознака (вимога) ведення 

спільного господарства з суб'єктом права на пільги в оплаті користування 

житлом і комунальними послугами застосовується лише у передбачених 

законом випадках. Діти є членами сім'ї незалежно від того, чи є це діти будь-

кого з подружжя, спільні або усиновлені, народжені у шлюбі або позашлюбні. 

Членами сім'ї військовослужбовця, працівника міліції, особового складу 

державної пожежної охорони можуть бути визнані й інші особи за умов 

постійного проживання разом з суб'єктом права на пільги і ведення з ним 

спільного господарства, тобто не лише його (її) близькі родичі (рідні брати, 

сестри, онуки, дід, баба), але й інші родичі або особи, які не перебувають з 

військовослужбовцем, працівником міліції, особового складу державної 

пожежної охорони у безпосередніх родинних зв'язках (неповнорідні брати, 

сестри; зять, невістка; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, 



 

 

падчерки та інші). Положення частини п'ятої статті 22 Закону України "Про 

міліцію" щодо членів сімей, які проживають з працівниками міліції, треба 

розуміти так, що ці особи постійно проживають разом з працівником міліції в 

будинках приватного, державного і громадського житлового фонду, 

розташованих у сільській місцевості та в селищах міського типу, і 

відповідають іншим ознакам (вимогам), викладеним у пункті 1 цього Рішення, 

для визнання їх членами сім'ї працівника міліції. 

28.12.2008р. був виданий  Закон України  «Про державний бюджет 

України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України»  N 107-VI, який містив такі положення «У Законі України "Про 

міліцію"  у статі 22:а) частину четверту доповнити словами "в межах норм, 

встановлених законодавством"; б) після частини п'ятої доповнити новою 

частиною такого змісту: 

"Пільги на безплатне забезпечення житлом з опаленням і освітленням за 

встановленими нормами працівникам міліції, які живуть і працюють у 

сільській місцевості та в селищах міського типу, а також пільги працівникам 

міліції по оплаті жилої площі, комунальних послуг і палива з 50-процентною 

знижкою надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому 

еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника міліції 

за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України". 

У зв'язку з цим частини шосту - тринадцяту вважати відповідно 

частинами сьомою - чотирнадцятою; 

в) частину сьому доповнити словами "за умови, якщо середньомісячний 

сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не 

перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України"; 

2) частини першу - третю статті 24 викласти у такій редакції: 

Пільги, компенсації та гарантії, встановлені цим Законом, надаються за 

рахунок і в межах коштів, передбачених на утримання бюджетних установ 

(підприємств, організацій) у кошторисах або фінансових планах. 

Загальна структура та чисельність Міністерства внутрішніх справ 

України затверджується Верховною Радою України. Гранична чисельність 

працівників центрального апарата Міністерства внутрішніх справ України 

затверджується Кабінетом Міністрів України".» 

Положення пункту 68 розділу II Закону України «Про державний 

бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі 

Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 . 

Тому, ст.22 ЗУ «Про міліцію» не втратила чинність і не є призупиненою, 

що свідчить про можливість користування усіма передбаченими пільгами у 

межах закону. 
Зразок позовної заяви 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=565-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=565-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v010p710-08


 

 

До Дубенського міськрайонного 

суду 

Позивач: Особа_1, проживаю за 

адресою:_____________________, 

тел.:_________________________, 

Відповідач: ВАТ «Обленерго», 

юридична адреса:______________, 

тел.:________________________, 

Позовна заява 

про визнання незаконним відключення від мережі електропостачання, зобов'язання 

відновити електропостачання та стягнення моральної шкоди 

Мій чоловік, ____________, працює у Дубенському РВ УМВС України в м.Дубно на 

підставі ст. 22 ЗУ «Про міліцію» має право на 50% знижку по оплаті комунальних послуг, 

в тому числі і послуг з електропостачання. 

Оскільки закон передбачає надання пільг членам сім'ї працівника міліції, я як абонент 

відповідача по користуванню послугами з електропостачання, проводила оплату за 

використану електроенергію з 2007 року в розмірі 50% вартості використаної 

електроенергії. 

Про наявні у мене пільги повідомляла відповідача. 

Незважаючи на це відповідач направив на мою адресу лист-повідомлення, про 

наявність заборгованості по оплаті за використану електроенергію в період з 28.10.2007 

року в сумі 163грн. 25коп., що свідчило про виникнення спору, між мною, як споживачем 

та відповідачем. 

Однак в порушення п.22 Договору про надання послуг з електропостачання, 

укладеного з ВАТ «Обленерго», не вирішив цей спір в суді, а використавши перевагу свого 

становища 25 квітня 2011 року о 9 годині 30 хвилин, припинив надання послуг, 

відключивши моє домоволодіння за адресою:_____________, від електропостачання. 

Вказаними діями відповідач порушив права споживача, оскільки я не заборгувала 

кошти відповідачу за використану електроенергію, виходячи з положень ст. 22 ЗУ «Про 

міліцію», оскільки дію вказаної статті Закону не зупинено будь-яким іншим нормативним 

актом. 

Незаконним відключенням електропостачання, мені заподіяна моральна шкода в 

розмірі 2000 гривень, оскільки я змушена була докладати додаткових зусиль для організації 

свого життя, зважаючи на наявність двох малолітніх дітей та хворобу грудної дочки, в 

період коли було відсутнє електропостачання. 

Зважаючи на всі викладені обставини, прошу притягнути до відповідальності ВАТ 

«ОБЛЕНЕРГО», зобов’язати їх відновити електропостачання та стягнути на мою користь 

2000 грн. за моральну шкоду. 

Додатки: 

1. 

    ----------------------------                                                              _____________ 

 

Цивільне право 



 

 

До студентського навчального науково-виробничого підрозділу 

«Юридична клініка» звернулася громадянка О.М. 1980 р.н., з 

проханням надати консультацію про виїзд за кордон малолітньої 

дитини 

Батькам, які планують виїхати за кордон разом з малолітньою 

дитиною (до 14 років), необхідно врахувати, що фізична особа, яка не досягла 

вищезазначеного віку, має право на виїзд за межі України лише за згодою 

батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в 

супроводі осіб, які уповноважені ними (ст. 313 Цивільного кодексу України). 

Для виїзду малолітньої дитини за кордон в супроводі одного з батьків, 

потрібна нотаріально посвідчена згода другого з батьків із зазначенням 

держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій 

державі, якщо другий з батьків не перебуває у пункті пропуску через 

державний кордон. 

Законодавством передбачено можливість виїзду дитини за кордон без 

нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у наступних випадках: 
1. Коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що 

підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини, та 

відсутній у пункті пропуску. 

2. Якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує 

громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є 

відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі 

України чи відмітка про взяття на консульський облік в дипломатичному 

представництві України за кордоном. 

3. У разі пред'явлення оригіналів документів або їх нотаріально посвідчених 

копій: 

 свідоцтва про смерть другого з батьків; 

 рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків; 

 рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім; 

 рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; 

 довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного 

стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до 

частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини 

за кордон у супроводі одинокої матері). 

У разі, коли один з батьків не надає згоду на виїзд дитини за кордон, 

виїзд можливий на підставі рішення суду. 
Зокрема, пунктом 2 частини 4 Правил перетинання державного кордону 

громадянами України, передбачено, що виїзд неповнолітнього за кордон в 

супроводі одного з батьків допускається, при наявності судового рішення про 

надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 

шістнадцятирічного віку без згоди та супроводу другого з батьків. 

При зверненні до суду з позовом про надання дозволу на виїзд з України 

малолітньої особи без згоди одного з батьків, необхідно довести, що поїздка 

за кордон здійснюється в інтересах дитини. Слід відзначити, що рішення 



 

 

суду про надання дозволу на поїздку за кордон може стосуватись не лише 

однієї поїздки. 

Отже, реалізувати право малолітньої дитини на виїзд за кордон без 

дозволу одного з батьків можливо на підставі судового рішення.  

Судова практика свідчить, що дана категорія справ має специфічні 

особливості, тому для їх успішного вирішення, слід залучитися 

кваліфікованою юридичною підтримкою. 

 

 

 

 

 


