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УКРАЇНЦЯМ КОМПЕНСУЮТЬ КОШТИ 
ЗА ЗРУЙНОВАНЕ ЖИТЛО 

ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ

АКТУАЛЬНО!

Також проблемою залишається той факт, що немає акту-
алізованої інформації про кількість зруйнованих домогоспо-
дарств, або вона застаріла.

«Є певні бази даних обласних цивільно-військових адмі-
ністрацій, але вони є накопиченими з 2014 року. Їх ніхто не 
актуалізує. Адже певна кількість була відремонтована влас-
никами за допомогою гуманітарних організацій. Ми у проце-
сі реалізації цієї програми будемо і актуалізовувати, але мова 
йде про сотні й сотні помешкань, особливо там, де точаться 
досі бойові дії», - повідомив Саліхов.

Він також зазначив, що у міністерстві працюватимуть і 
над територіальним розподілом коштів, адже наразі програ-
ма розповсюджується лише на підконтрольні Україні тери-
торії.

«Мова йде про контрольовані території, але ми будемо 
над цим працювати», - запевнив радник.

Так, оцінювати стан житла будуть місцеві фахівці.

«Ми розробили кілька категорій (оцінки житла – ред.). 
Тож перша категорія - житло, що не придатне і там, де немає 
сенсу його ремонтувати. Це будуть визначити фахівці. До їх-
ньої оплати ми будемо намагатись залучати місцеві органи 
влади, це буде в рамках їхніх повноважень, їхніх комісій», 
- резюмував Саліхов.

Джерело: УНН

З 2020 року українцям по-
чнуть відшкодовувати кошти, 
якщо їхнє житло було зруйнова-
но внаслідок бойових дій. Програма діятиме на контрольова-
них Україною територіях. Про це повідомив радник міністра 
у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України Артем Саліхов на по-
лях міжнародної конференції «ОБСЄ в Україні у 2019 році».

«У державному бюджеті 2020 року є бюджетна програма 
у розмірі 40 млн 200 тисяч грн на компенсацію власникам 
зруйнованого житла – вартості самого житла. Але ми, вихо-
дячи зі спроможності бюджету, маємо певні обмеження та 
розрахунки, яка сума буде на одне домогосподарство виді-
лятись. Тож ми опрацювали у міністерстві 3 постанови, на-
діслали її до іншого центрального органу виконавчої влади 
для погодження та зауважень, і, сподіваємось, що протягом 
декількох місяців уже владнаємо усі питання і зможемо цю 
програму запускати разом з місцевими органами влади, ра-
зом з військо-цивільними адміністраціями Донецької і Лу-
ганської областей», - розповів Саліхов.

Він зазначив, що цих коштів недостатньо, однак для мі-
ністерства дуже важливо відпрацювати сам механізм від-
шкодування зруйнованого житла, щоб в українців була мож-
ливість отримувати ці кошти.

«Потім вже будемо працювати з міжнародними донора-
ми, щоб збільшувати обсяги допомоги. І будемо на наступ-
ний рік пропонувати закласти вже більше коштів. Наразі у 
держави немає досвіду, коли житло було зруйновано унаслі-
док бойових дій. Зараз це класифікується як теракт, тож є 
відповідні процедурні моменти. Ми намагаємось їх владнати 
в рамках наших повноважень», - додав радник.



2(115)/2020 р.лютий

4

 НОВИНИ                                   

Вчителі та викладачі, які не зареєстровані суб’єктами під-
приємницької діяльності, але надавали в 2019 році репети-
торські послуги учням та студентам, зобов’язані задекла-
рувати свої доходи. - інформують в ДПС. Як зазначають 
податківці, до репетиторських послуг належить виконан-
ня контрольних, курсових, дипломних робіт, підготовка 
дітей до школи, незалежного тестування, вступу до на-
вчальних закладів, навчання з будь-яких предметів, тощо. 

Конституційний суд України скасував підвищення пенсій-
ного віку для працівників шкідливих виробництв. Були 
визнані неконституційними деякі пункти закону «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо пен-
сійного забезпечення» від 2 березня 2015 № 213-VIII, яки-
ми підвищувався пенсійний вік для працівників шкідливих 
виробництв на 5 років. «Перевіряючи зазначені положення 
на відповідність Конституції України, Конституційний суд 
України виходить з того, що працівники, які працювали у 
шкідливих умовах, і погоджувалися на таку роботу через 
можливість отримання окремих пільг, мали об’єктивні очі-
кування, що у них є право виходу на пенсію на умовах, ви-
значених ЗУ «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 
1991 року № 1788-XII. Після внесення змін Законом № 213, 
їх право виходу на пенсію на певних умовах звужене. Зазна-
чене Конституційний суд України расце мул як погіршен-
ня їх юридичного положення про право призначення пен-
сії», — повідомили в КСУ. Рішення КСУ є обов’язковим, 
остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Депутати хочуть заборонити продавати цигарки осо-
бам молодшим 21 року, а на пачках розмістити картинки 
з більш жахливим змістом. Це передбачає законопроєкт 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо охо-
рони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» 
№2813, який  було зареєстровано у Раді 28 січня 2020 року. 
Зокрема, антитютюновий законопроєкт передбачає такі 
зміни: підвищиться обмежувальний вік – сигарети і будь-
які пристрої для куріння будуть продавати з 21 року, а не з 
18, як зараз; цигарки зі смаковими добавками заборонять; 
реклама цигарок зникне з інтернету; тютюнові прилавки 
заборонять робити привабливими в супермаркетах, Там не 
буде підсвічування, банерів з рекламою, фотографій та ін-
ших елементів, що привертають увагу; розширять список 
місць, де не можна буде курити (наприклад, на вокзалах і в 
офісах); на пачках цигарок з’являться страшні фотографії.

Запуск в Україні другого рівня пенсійної системи, яка пе-
редбачає обов’язкові накопичення внесків всіх працюючих 
громадян, може стартувати вже в березні 2020 року. Про 
це розповіла голова парламентського комітету з питань со-
цполітики Галина Третьякова. Суть програми у тому, що 
кожен житель країни, який працює, має поповнювати осо-
бистий рахунок. Накопичення до пенсії буде обов’язковим 
зобов’язанням. «Ми намагаємося знайти джерело і ресурс 
для того, щоб запустити у власність кожної людини його 
особисті накопичення. При цьому хочемо надати йому сис-
тему, при якій буде фактично обов’язкове накопичення до 
пенсії, коли людина відкладає на пенсію стільки, скільки 
хоче сама, може бути і 0%, а роботодавець за свій рахунок 
доповідає по формулі «скільки відкладає людина + 1% від 
зарплати», - сказала Третьякова. Вона також розповіла і про 
підвищення пенсійного віку але робити це, на думку експер-
та, необхідно дуже плавно - хоча б на 1 місяць щороку. По-
чати цей процес Третьякова пропонує з 2023 або 2025 року.

У Фонді загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування прийняли рішення підвищити з 1 березня 
2020 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю. 
Так, за інформацією відомства, для осіб, виплати яким 
призначаються з урахуванням заробітної плати та страхо-
вого стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю 
збільшено з 1 630 гривень до 1 800 гривень. Для осіб, ви-
плати яким призначаються без урахування заробітної пла-
ти та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по 
безробіттю збільшено з 610 гривень до 650 гривень. Крім 
того, правління Фонду на випадок безробіття схвалив про-
ект бюджету фонду на 2020 рік з доходами 15,8 млрд грн і 
витратами 15,6 млрд грн. На реалізацію активних програм 
сприяння зайнятості передбачено спрямувати 1,2 млрд 
грн, в минулому році ці витрати становили 734 млн грн.

Громадянам, які отримали неоподатковані доходи, необхід-
но подати річну податкову декларацію про майновий стан 
і доходи за 2019 рік, а також сплатити до бюджету з таких 
доходів податок на доходи фізосіб за ставкою 18% та вій-
ськовий збір —1,5 %. Декларацію можна подати особисто 
платником або уповноваженою на це особою, надіслати по-
штою з повідомленням про вручення та з описом вкладення 
або засобами електронного зв’язку в електронній формі з 
дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису 
у порядку, визначеному законодавством. Декларацію необ-
хідно подати до державної податкової інспекції за місцем 
податкової адреси платника не пізніше 30 квітня 2020 року.

РЕПЕТИТОРІВ ЗОБОВ’ЯЗАЛИ ЗАДЕКЛАРУВАТИ 
НЕОПОДАТКОВАНІ ДОХОДИ

В УКРАЇНІ ЗБІЛЬШИЛИ МІНІМАЛЬНІ ВИПЛАТИ 
ПО БЕЗРОБІТТЮ: СКІЛЬКИ ПЛАТИТИМУТЬ

ПРАЦІВНИКАМ ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЦТВ 
СКАСУВАЛИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

АНТИТЮТЮНОВИЙ ЗАКОН: 
ЩО ПРОПОНУЮТЬ ДЕПУТАТИ

В УКРАЇНІ З БЕРЕЗНЯ МОЖУТЬ ВВЕСТИ 
ОБОВ’ЯЗКОВІ НАКОПИЧЕННЯ НА ПЕНСІЮ
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16 січня Верховна Рада 
України прийняла в другому 
читанні законопроект № 0901 
“Про загальну середню освіту”. 
У ньому передбачені деякі надбавки.

ВАРТО ЗНАТИ ЯКІ ЗАРПЛАТИ МАТИМУТЬ 
ВЧИТЕЛІ ТА ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ 

НАДБАВКИ У 2020 РОЦІ

В УКРАЇНІ ВИЯВИЛИ ПАРТІЮ ФАЛЬШИВИХ 200 ГРН 
- ЯК ВІДРІЗНИТИ ПІДРОБКУ ВІД СПРАВЖНІХ

Нацбанк України нещодавно вилучив цілу партію 
200-гривневих фальшивих купюр. Вони, на перший по-
гляд, бездоганні. Від оригіналу без спецільного облад-
нання і не відрізниш.

Але заступник керівника відділу дослідження та за-
хисту грошей НБУ Михайло Луценко пояснює, як це 
можна зробити:

– Водяний знак відрізняється від справжнього. У 
підробці відсутній світлий елемент водяного знаку та не 
співпадають частини наскрізного захисного елементу.  
Під час зміни кута нахилу підробки ми не спостерігаємо 
зміни кольору з бузкового на оливково-зелений, – гово-
рить експерт.

Він також додає, що для касирів супермаркету ситуа-
ція простіша, бо підробку вони можуть виявити під уль-
трафіолетовим сканером, а от пересічним громадянам 
потрібно бути уважнішими.

У Нацбанку повідомляють, що через почастішання 
випадків виявлення фальшивих купюр регулятор вво-
дить в обіг нові і посилює їхній захист.

Так, нові 1000 грн підробити найважче. Банконота, 
окрім багатотонового водяного знаку та захисної стріч-
ки, тепер має оптично-змінний 3D-елемент.

Та все ж експерти радять бути особливо пильними 
під час розрахунку готівкою і обов’язково передивлятися 
всі купюри на місці.

Які надбавки отримають вчителі:
за класне керівництво педагогу передбачено 20-25%,
перевірку робіт учнів – 10-20%,
завідування майстернями, 
кабінетами інформатики – 15-20%,
роботу в інклюзивних класах – 20%.

Серед інших надбавок:
завідування кімнатами зберігання зброї, тирами, пас-

портизованими музеями – 10-15%;
завідування структурними підрозділами школи – 25%;
завідування кабінетом, спортзалом, лабораторіями, ре-

сурсними кімнатами – 10-15%;
завідування бібліотекою – 5-15%;
обслуговування комп’ютерної техніки – 10-15%;
позакласну робота з учнями – 10-40%;
за почесні, вчені та спортивні звання – 15-30%;
за педагогічні звання та роботу в спеціальних школах 

(класах або групах) – 10-30%.

З 2020 року українські вчителі отримуватимуть такі за-
робітні плати:

Зарплата молодого вчителя складе 7643 грн без ураху-
вання надбавок та 8701 грн – з надбавками.

Учитель вищої категорії отримуватиме 10,5 тис. грн на 
місяць.
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ЗАРПЛАТЕ

Минимальная заработная плата
Минимальная заработная плата - это установленный за-

коном минимальный размер оплаты труда за выполненную 
работником месячную (часовую) норму труда. Минимальная 
заработная плата устанавливается одновременно в месячном 
и почасовом размерах.

Размер минимальной заработной платы устанавливается и 
пересматривается в соответствии со статьями 9 и 10 Закона 
Украины «Об оплате труда» и не может быть ниже размера 
прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Мини-
мальная заработная плата является государственной социаль-
ной гарантией, обязательной на всей территории Украины для 
предприятий, учреждений, организаций всех форм собствен-
ности и хозяйствования и физических лиц, использующих 
труд наемных работников, по любой системе оплаты труда.

Размер заработной платы работника за полностью 
выполненную месячную (часовую) норму труда не может 
быть ниже размера минимальной заработной платы.

Индексация зарплаты
Заработная плата подлежит индексации в установленном за-

конодательством порядке.
Индексация денежных доходов населения проводится в слу-

чае, когда величина индекса потребительских цен превысила по-
рог индексации, который устанавливается в размере 103 процента.

Предприятия и организации повышают размеры оплаты 
труда в связи с индексацией за счет собственных средств.

Предприятия, учреждения и организации, которые фи-
нансируются или дотируются из Государственного бюджета 
Украины, повышают размеры оплаты труда (денежного обес-
печения) в связи с индексацией за счет собственных средств и 
средств Госбюджета Украины.

В случае если лицо работает и получает другой денежный 
доход, в первую очередь индексируется оплата труда. Если та-
кое лицо работает и одновременно учится на дневной форме 
обучения или с отрывом от производства в клинической орди-
натуре, аспирантуре и докторантуре, прежде всего индексиру-
ется стипендия. 

Оплата труда совместителей
Работники, работающие по совместительству, получают 

заработную плату за фактически выполненную работу.
Работникам, выполняющим на том же предприятии, в 

учреждении, организации наряду со своей основной рабо-
той, обусловленной трудовым договором, дополнительную 
работу по другой профессии (должности) или обязанности 
временно отсутствующего работника без освобождения от 
своей основной работы, производится доплата за совмеще-
ние профессий (должностей) или выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника.

Оплата сверхурочных работ
При повременной оплате труда работа в сверхурочное 

время оплачивается в двойном размере часовой ставки. По 
сдельной системе оплаты труда за работу в сверхурочное 
время выплачивается доплата в размере 100 процентов та-
рифной ставки работника соответствующей квалификации, 
оплата труда которого осуществляется по почасовой систе-
ме, - за все отработанные сверхурочные часы.

В случае суммированного учета рабочего времени опла-
чиваются как сверхурочные все часы, отработанные сверх 
установленного рабочего времени в учетном периоде.

Компенсация сверхурочных работ путем предоставления 
отгула не допускается.

Оплата работы в праздничные и нерабочие дни
Работа в праздничный и нерабочий день оплачивается в 

двойном размере:
1) сдельщикам - по двойным сдельным расценкам;
2) работникам, труд которых оплачивается по часовым или 

дневным ставкам, - в размере двойной часовой или дневной ставки;
3) работникам, получающим месячный оклад, - в размере 

одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если ра-
бота в праздничный и нерабочий день производилась в пред-
елах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной 
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа произво-
дилась сверх месячную норму.

Оплата в указанном размере производится за часы, фак-
тически отработанные в праздничный и нерабочий день.

По желанию работника, работавшего в праздничный и нера-
бочий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

Оплата работы в ночное время
Работа в ночное время оплачивается в повышенном 

размере, устанавливаемом генеральным, отраслевым 
(региональным) соглашениями и коллективным догово-
ром, но не ниже 20 процентов тарифной ставки (оклада) за 
каждый час работы в ночное время.

Порядок оплаты времени простоя
Время простоя не по вине работника оплачивается из рас-

чета не ниже двух третей тарифной ставки установленного 
работнику разряда (оклада).

О начале простоя, кроме простоя структурного подразде-
ления или всего предприятия, работник должен предупред-
ить собственника или уполномоченный им орган или брига-
дира, мастера или должностных лиц.

За время простоя, когда возникла производственная ситу-
ация, опасная для жизни или здоровья работника или для лю-
дей, которые его окружают, и окружающей природной среды 
не по его вине, за ним сохраняется средний заработок.

Время простоя по вине работника не оплачивается. →

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
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Эти ограничения не распространяются на удержа-
ния из заработной платы при отбывании наказания в виде 
исправительных работ и при взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей. В этих случаях размер удержаний из 
заработной платы не может превышать 70 процентов.

Не допускаются удержания из выходного пособия, 
компенсационных и других выплат, на которые согласно за-
конодательству взыскание не обращается.

Заработная плата в Украине облагается подоходным нало-
гом по ставке 18% (с учетом налоговой социальной льготы), 
а также военным сбором по ставке 1,5%.

 
Ответственность за задержку выплаты зарплаты, 

выплату «зарплаты в конвертах»
Согласно ст.265 Кодекса законов о труде юридические 

и физические лица - предприниматели, использующие 
наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в 
случае:

• фактического допуска работника к работе без оформ-
ления трудового договора (контракта), оформление работ-
ника на неполное рабочее время в случае фактического 
выполнения работы полное рабочее время, установленное 
на предприятии, и выплату заработной платы (вознаграж-
дения) без начисления и уплаты единого взноса на общео-
бязательное государственное социальное страхование и на-
логов («зарплата в конверте»)- в тридцатикратном размере 
минимальной заработной платы, установленной законом на 
момент выявления нарушения, за каждого работника, в отно-
шении которого совершено нарушение;

• нарушения установленных сроков выплаты заработной 
платы работникам, других выплат, предусмотренных законо-
дательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не 
в полном объеме - в трехкратном размере минимальной зара-
ботной платы, установленной законом на момент выявления 
нарушения;

• несоблюдение минимальных государственных гаран-
тий в оплате труда (выплата заработной платы в размере 
ниже минимального)- в десятикратном размере минималь-
ной заработной платы, установленной законом на момент 
выявления нарушения, за каждого работника, в отношении 
которого совершено нарушение.

Эти штрафы имеют право налагать инспекторы по тру-
ду Государственной службы Украины по вопросам труда. 
Граждане, чьи трудовые права нарушаются работодателем 
могут обращаться с жалобами в структурные подразделения 
Гоструда. 

Уголовная ответственность предусмотрена за: невыплату 
заработной платы (ст.175 УК), уклонение от уплаты налогов, 
сборов и обязательных платежей (ст.212 УК), уклонение от 
уплаты единого социального взноса (ст.212-1 УК).

Автор: Екатерина Гутгарц, 
юрист, главный редактор портала Prostopravo

→
Сохранение заработной платы при переводе на другую 

постоянную нижеоплачиваемую работу и перемещении
При переводе работника на другую постоянную нижео-

плачиваемую работу за работником сохраняется его прежний 
средний заработок в течение двух недель со дня перевода.

В тех случаях, когда в результате перемещения работника 
уменьшается заработок по не зависящим от него причинам, 
производится доплата до прежнего среднего заработка в те-
чение двух месяцев со дня перемещения.

Сроки выплаты заработной платы и аванса
Заработная плата выплачивается работникам регулярно 

в рабочие дни в сроки, установленные коллективным дого-
вором или нормативным актом работодателя, согласованным 
с выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции или другим уполномоченным на представительство 
трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких 
органов - представителями, избранными и уполномоченными 
трудовым коллективом) , но не реже двух раз в месяц че-
рез промежуток времени, не превышающий шестнадцати 
календарных дней, и не позднее семи дней после окончания 
периода, за который осуществляется выплата.

В случае если день выплаты заработной платы совпадает 
с выходным, праздничным или нерабочим днем, заработная 
плата выплачивается накануне.

Размер заработной платы за первую половину месяца 
определяется коллективным договором или нормативным 
актом работодателя, согласованным с выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации или другим 
уполномоченным на представительство трудовым коллекти-
вом органом (а в случае отсутствия таких органов - предста-
вителями, избранными и уполномоченными трудовым кол-
лективом), но не менее оплаты за фактически отработанное 
время из расчета тарифной ставки (должностного оклада) 
работника.

Заработная плата работникам за все время ежегодного 
отпуска выплачивается не позднее чем за три дня до начала 
отпуска.

При каждой выплате заработной платы собственник или 
уполномоченный им орган должен уведомить работника о 
следующих данных, относящихся к периоду, за который про-
изводится оплата труда:

а) общая сумма заработной платы с расшифровкой по ви-
дам выплат;

б) размеры и основания отчислений и удержаний из за-
работной платы;

в) сумма заработной платы, причитающейся к выплате.

Удержания из заработной платы
Удержания из заработной платы могут производиться 

только в случаях, предусмотренных законодательством. 
При каждой выплате заработной платы общий размер всех 
удержаний не может превышать двадцати процентов, а в 
случаях, предусмотренных законодательством, - пятидеся-
ти процентов заработной платы, причитающейся к выплате 
работникам.
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 ТЕМА НОМЕРА СУБСИДИИ НА КОММУНАЛКУ: 
ОТВЕТЫ НА 10 ГЛАВНЫХ 

ВОПРОСОВ
Хотя большая часть отопительного сезона позади, украинцы продолжают обращаться в Минсоцполитики за 
назначением субсидий на оплату коммуналки, прежде всего из-за недешевого отопления. По последним данным 

Госслужбы статистики, в декабре 2019 года за госпомощью обратились более 229 тыс. семей.
Таких семей наверняка больше, но многие из тех, кто не может самостоятельно оплачивать комуслуги, уверены, 

что получить субсидию сложно. Поэтому предпочитают либо копить долги по коммуналке, либо одалживать 
деньги у родных и знакомых, чтобы оплатить счета. На самом деле получить субсидию, если для этого есть 

основания, достаточно просто.
Ниже ответы на 10 главных вопросов о назначении госпомощи на оплату коммуналки.

СкОлькО В УкРАИНЕ СУбСИДИАНТОВ
Как подсчитали специалисты Госслужбы статистики, в 

декабре 2019 госпомощь на оплату комуслуг получили 3 млн 
282,5 тыс. домохозяйств или 22% от общего их количества. 
Средний размер субсидии составил 638,7 грн. 

Самые большие суммы выплачены в Ровенской области 
– 1111,7 грн на домохозяйство, самые маленькие в Одесской 
– 356,8 грн на домохозяйство. В Киеве средняя субсидия со-
ставила в декабре 538,1 грн. Также в Украине более 453 тыс. 
домохозяйств, которые раз в год получают субсидию на при-
обретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного то-
плива – это дрова, уголь, торф, мазут. В основном это жители 
сельской местности, средняя сумма субсидии – около 3000 
грн на год.

кТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ПОлУЧЕНИЕ жИлИщНых СУбСИДИй
Семьи, у которых плата за коммуналку больше опреде-

ленного для них обязательного платежа. Он рассчитывается 
индивидуально и зависит исключительно от доходов семьи.

Обязательный платеж (ОП) домохозяйства (Д) в про-
центах от величины совокупного дохода 
высчитывается по формуле:

ОП = среднемесячный совокупный до-
ход Д / количество членов Д / прожиточный 
минимум на одно лицо на 1 января 2020 
года / 2 х 15%.

Проведем расчет для семьи из двух 
взрослых и двух детей, в которых мама на-
ходится в декретном отпуске, а работает 
один отец, получая зарплату 10 тыс. грн.

ОП = 10000 / 4 / 2027 / 2 х 0,15 = 0,0925 
или 9,25%

То есть, на оплату комуслуг не может 
быть истрачено больше чем 9,25% от до-
ходов семьи, а это только заработок папы, 
равный 10000 грн. В деньгах получается 
не более 925 грн, остальные суммы в сче-
тах оплатит государство.

ЗА кАкОй ПЕРИОД УЧИТыВАюТСя ДОхОДы
• За III-IV кварталы предыдущего календарного года, ког-

да субсидия назначается с начала неотопительного сезона.
• За I-II кварталы текущего календарного года, когда суб-

сидия назначается с начала отопительного сезона.
То есть для расчета субсидии с мая по октябрь берут доходы 

за июль-декабрь предыдущего года, для расчета субсидии с но-
ября по апрель – доходы за январь-июнь текущего года.

НА кАкИЕ УСлУгИ ДАЕТСя СУбСИДИя
• управление многоквартирным домом, в том числе ОСМД;
• поставка и распределение газа, электрической и тепло-

вой энергии (отопление), централизованное снабжение горя-
чей и холодной водой и водоотведение, вывоз бытовых отхо-
дов (мусор);

• взносы за установку, обслуживание и замену узлов ком-
мерческого учета (общедомовых счетчиков газа, тепла, воды);

• на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого 
печного топлива – раз в год.
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кАкИЕ НОРМАТИВы ИСПОльЗУюТСя 
ПРИ РАСЧЕТЕ СУбСИДИИ
Государство субсидирует не весь объем потребленных до-

мохозяйством услуг, а только в пределах норм. Они таковы:
• Содержание жилья, отопление – 13,65 кв. м/чел. + 35,22 

кв. м на семью. Для одиноких нетрудоспособных норма мо-
жет быть увеличена не более чем на 30% (на 14,66 кв. м) на 
основании решения комиссии по субсидиям.

• Газ:
- на отопление 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади;
- на приготовление пищи 3,3 куб. м/чел., при отсутствии 

горячей воды и газовой колонки – 5,4 куб. м/чел., при нали-
чии газколонки – 10,5 куб. м/чел.

• Холодная вода – 2 куб. м/чел., при отсутствии горячей 
воды – 3,6 куб. м/чел.

• Горячая вода – 1,6 куб. м/чел.
• Электроэнергия:
- на отопление – 30 кВт на 1 кв. м отапливаемой площади;
- в домах, оборудованных стационарными электроплитами, 

при наличии централизованного снабжения холодной и горя-
чей водой 70 кВт-ч в месяц на семью из одного человека и 
дополнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, 
но не более 190 кВт-ч в месяц;

- в домах без стационарных электроплит и только с холод-
ной водой – 100 кВт-ч на семью из одного человека и допо-
лнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, но не 
более 220 кВт-ч в месяц.

• Тепло – 0,0383 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади
• Вывоз мусора – 0,4167 куб. м/чел. твердых отходов (40 

десятилитровых полных мусорных ведер) и 0,76 куб. м/чел. 
жидких отходов.

НА кАкОй СРОк НАЗНАЧАЕТСя СУбСИДИя
С месяца обращения до даты окончания отопительного 

сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая 
по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 
апреля). Для домохозяйств с индивидуальным отоплением 
субсидия рассчитывается на отопсезон с 16 октября по 15 
апреля включительно.

кАк РАССЧИТАТь РАЗМЕР СУбСИДИИ
Размер субсидии рассчитывается как разница стоимости 

жилкомуслуг в пределах социальных норм и объема обяза-
тельного платежа.

Субсидия = плата за ЖКУ в пределах норм – 
обязательный платеж

Если, например, у нашей семьи из четырех человек пла-
та за коммуналку в пределах норм составила 2000 грн в 
отопительный сезон, а обязательный платеж у них 925 грн 
(см. выше), то субсидия будет 1075 грн/мес.

кОгДА В СУбСИДИИ ОТкАжУТ
Субсидия не назначается, если кто-либо из зарегис-

трированных в жилом помещении (доме) в течение 12 меся-
цев перед обращением за субсидией:

1. приобрел, унаследовал, получил в дар, обменял 
земельный участок, квартиру, дом, транспорт и т. д. на сумму 
свыше 50 тыс. грн, либо оплатил медуслуги, кроме жизненно 
необходимых (онкологическая операция) на сумму свыше 50 
тыс. грн;

2. имеет в собственности транспортное средство, подле-
жащее госрегистрации, и с даты выпуска которого прошло 
менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа, а также транспорта 
для передвижения инвалидов, приобретенного на льготных 
условиях);

3. достиг 18 лет, является трудоспособным, при этом не 
имеет официальных доходов, не работает и не стоит на уче-
те в центре занятости, в течение трех месяцев не уплатил 
единый соцвзнос;

4. за домохозяйством имеется долг по комуслугам более 
двух месяцев и более 340 грн.

Но во всех случаях решение о назначении субсидии может 
быть принято комиссиями при местных органах власти на осно-
вании акта обследования материально-бытовых условий семьи.

кУДА ОбРАщАТьСя И кАкИЕ НУжНы ДОкУМЕНТы
Претендент на субсидию, обязательно зарегистрированный 

в жилом помещении, должен обратиться в структуру Минсоцпо-
литики по месту регистрации. В сельской местности заявления 
и документы принимают уполномоченные лица, назначенные 
исполнительными органами сельских и поселковых советов 
(например, секретарь сельсовета).

Субсидию также можно оформить онлайн.
Перечень документов:
1. заявление о назначении субсидии (по установленной форме);
2. декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за 

назначением субсидии (по установленной форме);
3. договор найма (аренды) жилья (при наличии).
Заявление и декларация могут быть отправлены по почте 

или в электронном виде.

В кАкИЕ СРОкИ ВыПлАЧИВАюТСя СУбСИДИИ
В безналичной форме – с 27 числа месяца, за который 

выплачивается субсидия, и до 19 числа следующего месяца. То 
есть, госпомощь за январь будет выдана до 19 февраля.

В наличной форме – с 27 числа месяца, за который 
выплачивается субсидия, и до 4 числа следующего месяца. 
Если субсидия доставляется «Укрпочтой» вместе с пенсией – 
то с 4 по 25 число месяца, в котором выплачивается субсидия.

МОгУТ лИ ЗАСТАВИТь ВОЗВРАТИТь СУбСИДИю
Государственная помощь является безвозвратной при усло-

вии, что человек не утаил свои доходы. Минсоцполитики име-
ет право проводить верификацию (проверку) субсидиантов за 
три предыдущих года получения субсидии. Если окажется, что 
получатель субсидии указал в декларации не все заработанное 
или приобретенное, то госпомощь придется вернуть полнос-
тью, либо частично – в случае, когда субсидия была положена, 
но меньше, чем выплатили. Возврат может быть добровольным, 
или по решению суда.

Сегодня
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ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТУ 
РОБОТОДАВЦІ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ПОВІДОМИТИ ПОДАТКОВУ

Роботодавець, у якого є необхідність прийняти на роботу 
працівника, зобов’язаний виконати певні кроки для його офі-
ційного працевлаштування.

По-перше – укласти з найманим працівником трудову 
угоду (контракт, договір) у письмовому вигляді. Видати на-
каз про прийняття працівника на роботу та надіслати повідо-
млення до податкової інспекції за місцем реєстрації.

По-друге – в обов’язковому порядку передбачити в тру-
довій угоді форму оплати праці, врахувавши при цьому, що 
заробітна плата не може бути меншою ніж мінімально вста-
новлений розмір. Зокрема, в 2020 році цей показник  – 4723 
гривні.

При виплаті місячної заробітної плати роботодавець 
зобов’язаний з нарахованої зарплати утримати та перераху-
вати до бюджету 18 відсотків податку на доходи фізичних 
осіб, 1,5 відсотка військового збору, а також сплатити 22 від-
сотка єдиного соціального внеску з нарахованого доходу.

Для прикладу: При нарахуванні працівнику заробітної 
плати в розмірі 4723 гривні роботодавець має утримати з 
працівника ПДФО (18%) – 850,14 грн, військовий збір (1,5%) 
– 70,85 гривень. Відповідно роботодавець зобов’язаний ви-
плати найманому працівнику – 3802,01 грн.

Крім того, роботодавець за найманого працівника має 
сплатити на нараховану заробітну плату єдиний внесок 
(22%), який становить 1039,06 гривень.

За порушення трудового законодавства передбачені значні 
суми штрафів. Так, штраф за допуск працівника до роботи без 
оформлення трудового договору (контракту), оформлення праців-
ника на неповний робочий час у разі фактичного виконання робо-
ти повний робочий час та виплату заробітної плати (винагороди) 
без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування та податків складає на сьогодні 
141690 грн за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Водночас повідомляємо, що працівники податкової служ-
би спільно з представниками Держпраці за дорученням 
Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 року №2313/0/1-20 
будуть проводити заходи з детінізації зайнятості населен-
ня. В першу чергу буде проведена роз’яснювальна робота 
з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у 
сфері торгівлі, харчування з метою недопущення до роботи 
працівників без оформлення трудових відносин.

Після роз’яснювальних заходів працівники контролюю-
чих органів будуть проводити перевірки зазначених суб’єктів 
господарювання щодо дотримання законодавства про працю.

Нагадаємо, що офіційне працевлаштування – це захист со-
ціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні 
виплати та пенсійне забезпечення. Крім того, нелегальна пра-
ця знижує доходи державного бюджету, а отже і можливість 
фінансування державних програм соціального спрямування.

 
Сектор комунікацій ГУ ДПС у Волинській області

Новації РРО: обов’язки власників РРО з 19 квітня 2020 року
3) суб’єкти господарювання, які використовують про-

грамні РРО, повинні будуть подавати до контролюючих ор-
ганів по дротових або бездротових каналах зв’язку електро-
нні фіскальні звіти та електронні фіскальні звітні чеки.

4) Вести облік товарних запасів, здійснювати продаж 
лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний буде надати контр-
олюючим органам під час перевірки документи (у паперовій 
або електронній формі), які підтверджують облік та похо-
дження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці 
продажу (господарському об’єкті).

Такі вимоги не стосуватимуться фізичних осіб – під-
приємців - платників єдиного податку, які не є платниками 
ПДВ (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно 
складних побутових товарів, що підлягають гарантійному 
ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного 
призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцін-
них металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

ГУ ДПС в Одеській області

Законом України від 20.09.2019 № 128-IX «Про внесення 
змін до Закону України «Про застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгів-
лі і послуг» передбачені зміни в порядок застосування РРО.

Так, зокрема, суб’єкти господарювання, які здійснюють 
розрахункові операції, із 19.04.2020 року зобов’язані:

1) створювати контрольні стрічки у паперовій та/або 
електронній формі і забезпечувати їх зберігання:

- на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів 
(послуг) - протягом трьох років;

- на програмних РРО у разі розрахункових операцій у ре-
жимі офлайн - до моменту передачі електронних розрахунко-
вих документів, електронних фіскальних звітів, електронних 
фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролю-
ючого органу.

2) проводити розрахункові операції через РРО та/або че-
рез програмні РРО з використанням режиму попереднього 
програмування найменування товарів (послуг) (із зазначен-
ням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підак-
цизних товарів), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.
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ПОДАТКІВЦІ ПІСЛЯ РОЗ’ЯСНЕНЬ 
ПЛАНУЮТЬ ПЕРЕВІРКИ РОБОТОДАВЦІВ

Після роз’яснювальних заходів працівниками контр-
олюючих органів будуть проводитися перевірки зазначених 
суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства 
про працю. 

У разі виявлення порушень роботодавцям доведеться 
сплатити значні суми штрафів, передбачені законодавством 
за такі порушення.

Податківці нагадують, що офіційне працевлаштування – 
це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права 
на соціальні виплати та пенсійне забезпечення. 

Крім того, незадекларована праця знижує доходи держав-
ного бюджету, а отже і можливість фінансування державних 
програм соціального спрямування.

Представники Держпраці спільно з податківцями відпо-
відно до доручення Прем’єр-міністра України проводитимуть 
посилену роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарюван-
ня, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового 
розміщування та організації харчування. Під час таких заходів 
роботодавцям розповідатимуть про неприпустимість допуску 
до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

Заходи проводитимуться для підвищення відповідальності 
роботодавців під час виконання законодавства про працю та ви-
явлення тих, які використовують неоформлену найману працю.

Суб’єкти господарювання після таких роз’яснювальних 
візитів матимуть змогу добровільно оформити всіх праців-
ників відповідно до чинного законодавства.

Увага! Вступив в дію закон, щодо зменшення відповідальності за порушення трудового законодавства!
Зокрема, до юросіб та ФОП, які використовують найману працю, та є платниками єдиного податку І-ІІІ груп застосову-

ватимуть «попередження» у разі виявлення вперше порушення, пов’язаного з фактичним допуском працівника до роботи без 
оформлення трудового договору (контракту). Якщо ж таке порушення вчинене повторно протягом 2 років з дня виявлення 
порушення - воно карається у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати
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КАК ЗАГС СВЯЗАН С ВОЕНКОМАТОМ? 
ПЕРЕДАЕТ ЛИ ЗАГС В ВОЕНКОМАТ ИНФОРМАЦИЮ О ЖЕНИХАХ?

ВОПРОС:
С молодым человеком ходили подавать заявление в ЗАГС.
Ситуация сложилась таким образом:
Мы заполняли анкету и там был вопрос про жениха, яв-

ляется ли он военнообязанным. Мы сочли, что это формаль-
ность и написали, что не является. Никаких расспросов не 
ожидали, ведь никогда не слышали, чтоб кого-то из ЗАГСа 
забирали в армию.

Но когда работница ЗАГСа читала нашу анкету, она нача-
ла уточнять так ли это. И он ответил, что не годен по состоя-
нию здоровья (что не правда). Тогда она попросила показать 
ей военный билет.

Мой парень спросил у неё, а как ЗАГС связан с военко-
матом, на что работница ответила, что они взаимодействуют. 
Деталей не объясняла, но и расспрашивать было бы подо-
зрительно. В итоге в нашей заяве неправдивая информация, 
а работница ЗАГСа ожидает подтверждение в виде военного 
билета, которого по понятным причинам нет. 

Из этой ситуации вытекает множество вопросов:
1) Забирают ли в армию из ЗАГСа? 
2) Как взаимодействует ЗАГС и военкомат? 
Обмениваются ли они информацией? 
3) Можно ли просто исправить эту ошибку в заявлении и 

не вызывать подозрений? Как это сделать? 
4) Если ошибку исправить нельзя, то может ли жених или 

невеста в одностороннем порядке отозвать заяву на реги-
страцию брака? Как это сделать? 

ОТВЕТ:
1. Прямо из ЗАГСа в армию не забирают.
2. ЗАГС и военкомат взаимодействуют на основании 

Правил Регистрации Актов Гражданского Состояния (абзац 
9, пункта 9, раздела I)  и Закона Украины «О воинской об-
язанности и военной службе».  (пункт 10, статьи 38). ЗАГС 
в семидневный срок передает в военкомат сообщение по 
установленной форме о государственной регистрации бра-
ка, расторжении брака, смены  имени военнообязанных и 
призывников. (пункт 25, главы 2,  раздела III Правил) 

3. Просто исправить ошибку в заявлении навряд ли 
получится. Я вам советую, подойти к работнику ЗАГСа, и 
если заявление еще не передано в архив и если ЗАГС еще не 
передал информацию в военкомат., извиниться и переписать 
заявление с той же датой, или новой, при этом все честно 
указать.

4. Жених или невеста могут в одностороннем порядке 
обратиться в тот же ЗАГС, куда подавалось заявление,        с 
новым заявлением об отказе от регистрации  брака, при этом 
нужно указать номер и дату заявления о регистрации  брака. 
Если у вас есть копия заявления о регистрации брака, при-
ложите ее.

При составлении заявления следует:  указать правильное 
наименование ЗАГСа, указать дату и номер       поданого 
заявления на регистрацию брака, ФИО того, с кем планиро-
вали зарегистрировать брак, дату, подпись и расшифровку 
подписи.  Саму просьбу об отмене процедуры регистрации 
можно подтверждать любыми обстоятельствами, или  вооб-
ще ничего не указывать. Сотрудник ЗАГСа не имеет права 
отказать и не принять заявления.     

Для возврата денег за официальную  церемонию заклю-
чения брака, обратитесь в бухгалтерию       соответствую-
щего территориального управления юстиции с заявлением о 
возврате уплаченных сумм. К этому заявлению, необходимо 
приложить копию квитанции, которая подтверждает оплату 
вами затрат на проведение официальной церемонии заклю-
чения брака.  

Приведенные выше заявления составляются в произволь-
ной форме.  

Выписки из законодательства (мовою оригіналу)
Виписка з ПРАВИЛ державної реєстрації актів цивіль-

ного стану в Україні, (затверджених Наказом Міністерства 
юстиції України 18.10. 2000 № 52/5)  

Абзац дев’ятий пункту 9 розділу І в редакції Наказу Мі-
ністерства юстиції  № 616/5 від 21.02.2017

Органи державної реєстрації актів цивільного стану пові-
домляють районні (міські) військові комісаріати про державну 
реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені призовників 
і військовозобов’язаних, їх смерті, вилучення військово-обліко-
вих документів, пільгових посвідчень, а також про зміну пріз-
вища, імені, по батькові та інших даних зазначених осіб.

Пункт 25 глави 2 розділу III Правил: 
«25. Органи державної реєстрації актів цивільного стану 

зобов’язані у семиденний строк після проведення державної 
реєстрації шлюбу військовозобов’язаних або призовників 
надіслати про це повідомлення районним (міським) військо-
вим комісаріатам за місцем перебування таких осіб на вій-
ськовому обліку (додаток 9).»; →
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→

Додаток 9 до Правил державної реєстрації актівцивільного стану в Україні

Штамп органу державноїреєстрації актів 
цивільного стану,вихідний номер та дата

До _________________________________(найменування районного (міського) 
________________________________військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ* про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені військовозобов’язаних і призовників
(потрібне підкреслити)

№ 
з/п

Прізвище, власне ім’я, по 
батькові до державної реє-
страції шлюбу, розірвання 
шлюбу, зміни імені 
(потрібне підкреслити)

Прізвище, власне ім’я, 
по батькові після дер-
жавної реєстрації шлю-
бу, розірвання шлюбу, 
зміни імені (потрібне 
підкреслити)

Дата на-
родження

Адреса 
місця 
проживання

Номер та дата актового запису про 
шлюб, розірвання шлюбу, зміну 
імені (потрібне підкреслити)

1 2 3 4 5 6

*Надсилається відповідно до статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Керівник органу державноїреєстрації 
актів цивільного стану
М.П. ____________(підпис) ______________________(ініціали та прізвище)

Виписка із Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»  ... 
Пункт 10 статті 38  Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
10. Призовники та військовозобов’язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (пере-

бування), освіти, місця роботи і посади зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебува-
ють на військовому обліку.

  Юрист Микола Лях  
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ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИХІДНОЇ ДОПОМОГИ 
ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ

При звільненні працівника, в деяких випадках він має право на отримання вихідної допомоги, розмір якої визначається КЗпП
Відповідно до ст. 44 КЗпП, в разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця йому виплачується вихідна допомога.
Розмір вихідної допомоги може залежати від колективного чи трудового договору, але бути не меншим, ніж це передбаче-

но законодавством. Так, звільненим особам виплачується вихідна допомога в таких розмірах:
- через зміну в організації виробництва, або з причини недостатньої кваліфікації, або через відмову працівника від пере-

ведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, працівникові виплачується вихідна допомога розміром не менше 
середнього місячного заробітку.

- у розмірі двох мінімальних заробітних плат в разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну 
(невійськову) службу (п. 3 ст.36 КЗпП)

- не менше тримісячного середнього заробітку в разі звільнення працівника внаслідок порушення власником або уповно-
важеним ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 38, 39 КЗпП)

- не менше ніж шестимісячний середній заробіток - у разі припинення трудового договору з посадовою особу через по-
рушення вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання 
адміністративних послуг, передбачених ст. 16610, 16612, 18844 КпАП.

Виплата вихідної допомоги проводиться разом з усіма іншими сумами, що належать працівнику від підприємства, уста-
нови, організації, в день звільнення (ст. 116 КЗпП).

Ligazakon

АЛІМЕНТИ НА ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ
Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, 

які продовжують навчатися після досягнення повноліття 
(незалежно від форми навчання), виникає за обов’язкової су-
купності таких юридичних фактів:

• досягнення дочкою, сином віку, 
який перевищує 18, але є меншим 23 
років;

• продовження навчання дочкою, 
сином;

• потреба у зв’язку 
з цим у матеріаль-
ній допомозі;

• наявність у 
батьків можливості 
надавати таку допомогу.

Такий обов’язок може вико-
нуватись в добровільному або при-
мусовому порядку. Для примусового стягнення 
аліментів необхідно звертатися до суду. 

Відповідно до частини третьої статті 199 Сімейного ко-
дексу України право на звернення до суду з позовом про 
стягнення аліментів мають:

• той з батьків, з ким проживає дочка, син, які продовжу-
ють навчання;

• безпосередньо дочка, син, які продовжують навчання.

Позовна заява про стягнення аліментів подається в поряд-
ку цивільного судочинства до районних, районних у містах, 
міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцем 
проживанням або перебуванням відповідача або позивача.

До позовної заяви, оформ-
леної відповідно до 

вимог Цивільного 
процесуального 

кодексу України, 
додаються докази, що 
обґрунтовують позо-
вні вимоги (підтвер-

джують право на 
стягнення аліментів), 

наприклад:
• копію паспорта 

(позивача та дитини);
• копію свідоцтва про 

розірвання шлюбу;
• копію свідоцтва 

про народження дитини;
• довідку з навчального закладу про те, що дитина пере-

буває на навчанні;
• довідку про заробітну плату одного з батьків, з якого 

передбачається стягнення аліментів (за наявності)
 

Юридичне бюро «Лінія права»
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Всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПІЛЬНА МЕТА»

координати для звернень ВгО «ПО «СПІльНА МЕТА» :
електронна пошта: proky@ukr.net, телефон: (067) 850-86-36, сайт: www.commongoal.org.ua

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ ВІДПОВІДАльНІСТь ТУРОПЕРАТОРА ЗА ЗІПСОВАНУ ВІДПУСТкУ
    (Стягнення матеріальної та моральної шкоди. Захист прав споживачів та судовий збір);
◘ ПРАВА СПОжИВАЧІВ, якІ НАйЧАСТІшЕ ПОРУшУюТьСя В МАгАЗИНАх
    (ТОП-12 прав споживачів, які найчастіше порушуються в магазинах);
◘ кАк ЗАкРыТь ФОП В 2020 гОДУ
   (Процесс закрытия ФОП - пошаговая инструкция)
            

ОБ’ЯВИ·ІНФОРМАЦІЯ·ОГОЛОШЕННЯ·ПОВІДОМЛЕННЯ 

     У відповідності із Законом України «Про безоплатну правову допомогу» Міжнародна громадська 
організація «МИ УкРАЇНЦІ» відкриває низку гуманітарно-правових центрів (ГПЦ) по наданню 
безоплатної первинної правової допомоги всім верствам населення. Консультації надають кваліфіковані 
юристи та адвокати.

Наразі відкриті і працюють наступні центри правової допомоги:

1) м. київ, вул. Різницька, буд. 9-А, кв. 5 (метро Печерська): вт, чт - 10.00-13.00;
2) м. київ, вул. л. Первомайського 5, кв. 23: ср - 14.00-18.00, пт - 09.00-16.00;
3) м. київ, вул. Інституцька, 21/8 (ГПЦ при уповноваженому ВРУ з прав людини): 
пн-чт - 09.30-17.30, пт - 09.30-16.45;
4) м. коломия, вул. В.Чорновола, 23;
5) м. Прилуки, вул. київська, 185: пн - 09.00-12.00, чт - 14.00-17.00;

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА!

ЗАХИЩАЄ ВАШІ ПРАВА В НАСТУПНИХ СФЕРАХ:

► ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ;  ► ПРАВА НА ОСВІТУ;   ► СВОБОДИ СЛОВА;                 

 ► ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ;    ► ЗЕМЕЛЬНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНАХ;

► ПРАВА НА ЗАКОННЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

   Нагадуємо читачам, що Ви можете надсилати свої запитання, 
а також актуальні та цікаві, з правової точки зору, теми на елек-
тронну пошту редакції: porady_urista@ukr.net  По можливості ми 
будемо надавати відповіді та публікувати їх на сторінках газети.
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   Сторінка відпочинку    
АНЕКДОТИ,  АФОРИЗМИ,  ЦИТАТИ,   КРОСВОРДИ,  КАЗУСИ,   ГОЛОВОЛОМКИ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ  ІНДЕКС  ГАЗЕТИ  -  49801

ЦІКАВО ЗНАТИ

Ви здивуєтеся, скільки всього цікавого ховається за важкими дверима правосуддя. 
У Стародавньому Римі суд був чимось на зразок шоу і збирав безліч глядачів. Засідання могли тривати до 

доби. До обов`язків адвоката входив супровід обвинуваченого до суду та його захист. 
Однак адвокати були тоді радше вмілими ораторами і часто навіть не знали законів. А судді, виносячи 

рішення, прислухалися до думки натовпу.
Сьогодні ж солідна освіта юриста дається не кожному, але якщо вже освоїв, то застосовуєш свої знання 

на максимум, навіть якщо у сфері юриспруденції не працюєш. Махатма Ганді, Фідель Кастро, Володимир 
Ленін – за фахом були юристами. З адвоката може вийти політик, а ось із політика адвокат – ні. 

Ця професія на вагу золота, тому, якщо вам потрібна консультація адвоката, вибирайте кращих тут, вони 
знають свою справу.

До 1920 року в США жінки не мали права брати участі у виборах. Коли адвокат і захисниця прав жінок Сьюзан Ентоні 
спробувала проголосувати на виборах 1872 року її заарештували й оштрафували на 100 доларів.

До 1983 року в католицькій церкві існувала спеціальна посада – адвокат диявола. Робота цієї людини полягала в тому, 
щоб зібрати всі можливі аргументи проти канонізації чергового праведника-кандидата. На противагу адвокату диявола 

існувала й інша посада – захисник бога, функції якого були протилежні. У сучасній мові термін «адвокат диявола» часто 
вживається для позначення людей, які захищають позицію, якої самі не дотримуються. У 1798 році помер найбагатший на 
той момент англієць Вільям Дженненс, який не мав дружини і дітей та не залишив заповіту. Спершу суд призначив голо-
вним спадкоємцем його внучатого племінника, який помер в юності, а потім статки в 2 000 000 фунтів намагалися розпо-

ділити між іншими родичами, яких згодом зголошувалося дедалі більше. Судові тяжби в результаті розтягнулися на кілька 
поколінь і закінчилися через 117 років після смерті Дженненса через те, що весь спадок пішов на оплату послуг адвокатів.

Так, консультація адвоката на той час була досить дорогим задоволенням. У 1871 році американський адвокат Клемент 
Валландігем вів справу, захищаючи людину, звинувачену у вбивстві через сварку в барі. Він побудував доказ невинності 
на тому, що потерпілий сам ненавмисно застрелився, дістаючи пістолет із кишені в незручному становищі. Валландігем 
захотів наочно продемонструвати такий розвиток подій, поклавши інший пістолет собі в кишеню (як він думав, незаря-

джений). В результаті адвокат, виймаючи його, вистрілив у себе. Від рани він помер, а його підзахисний був виправданий.


