
   
 

СОЮЗ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ  

ТЕЛ.(0562) 726-36-74 ФАКС (056) 726-36-75 

 

Вих. № ___ від «12» вересня 2019 року 

 

Звіт 

про діяльність Дніпропетровської обласної організації 

Союзу юристів України за перше півріччя 2019 року 

 Протягом 2019 року Дніпропетровською обласною організацією Союзу юристів України (далі - 

ДОО СЮУ) проведено низку заходів, спрямованих на розбудову правової держави та 

утвердження принципу верховенства права. 

ДОО СЮУ забезпечила участь своїх представників у формуванні та реалізації основних 

напрямків державної політики з широкого кола питань. Зокрема, члени ДОО СЮУ брали участь 

у роботі:  

-       Дніпропетровської обласної адміністрації; 

-       ГУ ДФС у Дніпропетровській області; 

-       ГУ НП у Дніпропетровській області; 

-       Дніпровської міської ради;  

-       Прокуратури Дніпропетровської області та ін. 

ДОО СЮУ співпрацює з народними депутатами України, громадськими організаціями, 

органами державної влади та місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами 

правового напрямку з метою забезпечення додержання і правильного застосування Конституції 

та законів України, зміцнення законності та правопорядку, а також захисту прав, свобод та 

законних інтересів громадян. 

Основною метою діяльності є співпраця в питаннях формування і реалізації соціально-

орієнтованої політики економічних перетворень, створення робочих місць і наповнення 

бюджетів усіх рівнів, як основи соціального захисту населення, а також лібералізація і 

демократизація процесів, пов'язаних з реалізацією завдань місцевого самоврядування. 
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Члени ДОО СЮУ беруть активну участь в: 

- реалізації програм правової освіти населення; 

- роботі громадських рад при органах державної влади, органах місцевого самоврядування 

тощо.   

Союз юристів України завжди відрізнявся виконанням значного обсягу роботи в 

напрямках законотворчості, надання та забезпечення правової допомоги населенню, правової 

освіти, а також оперативним реагуванням на факти неповаги до чинного законодавства. 

     Протягом звітного періоду:  

- направлено 34 звернення до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;  

- проведено моніторинг і експертизи 11 проектів нормативно-правових актів; 

- члени ДОО СЮУ брали участь у конференціях, засіданнях, «круглих столах» -3; 

- прийнято участь у 8 телепрограмах, 5  прес – конференціях; 

- підготовлено ряд публікацій у друкованих ЗМІ. 

ДОО СЮУ постійно сприяє членам СЮУ в:  

- захисті їх честі, гідності та ділової репутації, задоволенні професійних та соціальних  

інтересів, незалежно від місця роботи та громадського становища;  

- налагодженні співробітництва між члена СЮУ; 

- створенні належної правової основи для активної професійної і громадської 

діяльності, їх соціальної захищеності; 

- отриманні відповідних рекомендацій з питань працевлаштування та кар’єрного 

(службового) підвищення; 

- отриманні нових професійних та кваліфікаційних здобутків та ін.  

Підготовлено та передано кандидату у народні депутати України низку законопроектів, 

спрямованих на встановлення прозорих умов ведення бізнесу, подолання корупції, покращення 

умов освітнього процесу, надання медичного забезпечення, пенсійного забезпечення 

мешканцям сільської місцевості. 

1. Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про посилення відповідальності посадових осіб за 

злочини в сфері економіки і корупційні діяння. (Метою Закону є посилення 

відповідальності державних службовців  за скоєні економічні злочини та  корупційні 

діяння, включаючи вищу міру покарання). 

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про обов'язкову конфіскацію майна посадових осіб, визнаних 

винними у вчиненні злочинів у сфері економіки та корупційних діяннях.» (Метою 

Закону є посилення відповідальності чиновників, припинення свавілля чиновників та 

їх збагачення за рахунок населення. Ввести обов’язкову перевірку родичів засудженого 

на можливість оформлення на них майна за кошти засудженого). 

3. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про введення кримінальної відповідальності посадових осіб за 

перешкоджання в реалізації підприємницької  діяльності та незаконному 

лобіюванні інтересів третіх осіб». (Метою цього Закону є надання можливості  

підприємцям безперешкодно реалізовувати свої права, передбачені ст. 42 Конституцією 

України.  Під перешкоджанням реалізації підприємницької діяльності в цьому Законі 

розуміється вимагання документів, які  не передбачені законом; порушення строків 

розгляду заяв суб’єктів господарювання; незаконна відмова у видачі необхідних 

підприємцю документів). 

4. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про повернення незаконно отриманих  бюджетних коштів у 
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місцеві та державні бюджети». (Метою цього Закону є запровадження механізму 

повернення незаконно отриманих бюджетних коштів до того бюджету, якому завдано 

збитки, за принципом «Де вкрав - туди і поверни». Необхідно встановити прозорі 

правила та систему контролю за поверненням незаконно отриманих бюджетних коштів 

у ті бюджети, яким завдано збитки неправомірною діяльністю). 

5. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про кримінальну відповідальність юридичних осіб та 

посадових осіб органів місцевого самоврядування та виконавчої влади за 

недотримання якості автомобільних доріг». (Метою цього Закону є встановлення 

персональної відповідальності чиновників за неякісні дороги. Реалізація положень 

цього Закону дозволить найближчим часом без залучення додаткових коштів 

покращити якість українських доріг). 

6. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про легалізацію капіталів (доходів) юридичних і фізичних осіб 

з обов'язковою сплатою податку з доходу в місцевий бюджет за місцем реєстрації 

(місцем отримання доходу) суб'єкта легалізації». (Метою Закону є створення 

економічно вигідних умови для повернення тіньових капіталів до легального обігу, 

що призведе до зростання рівня надходжень до місцевих бюджетів та виведення 

підприємств реального сектору економіки зі схем мінімізації податкових зобов’язань. 

Мова йде про так звану амністію тіньових доходів, які потенційно здатні збільшити 

обсяг легальних інвестицій, стати фінансовим забезпеченням подальших якісних змін 

в економічній структурі суспільства). 

7. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про спеціальні заходи щодо розвитку охорони здоров'я в 

сільській місцевості». Метою закону є запровадження спеціальних механізмів 

регулювання розвитку охорони здоров'я у сільській місцевості для забезпечення 

гарантій рівного доступу громадян до якісного медичного обслуговування.  Необхідно 

припинити ворожу медичну реформу. Зупинити скорочення медичних закладів у 

сільській місцевості та малонаселених пунктах. Забезпечити    гарантовані державою 

доступні ціни на ліки для громадян з невисоким рівнем доходу. Ввести особисту 

відповідальність  до посадовців за порушення прав громадян на безоплатне отримання 

ліків, які передбачені держаними програмами. 

8. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про встановлення рівня мінімальної пенсії в розмірах, що 

перевищують прожитковий мінімум». Метою цього Закону є збільшення мінімальної 

пенсійної виплати відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» до розмірів, що перевищують прожитковий мінімум. 

9. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про прожитковий мінімум». (Метою цього Закону є 

встановлення такого рівня прожиткового мінімуму, який би забезпечив всі необхідні 

потреби громадянина на рівні, гарантованого Конституцією України. Обов'язкова 

щомісячна індексація суми прожиткового мінімуму відповідно до індексу інфляції. 

Зміна підходів до формування «мінімального споживчого кошика» та приведення  його 

до рівня забезпечення реальних загальнолюдських потреб.) 

10. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про спеціальне пенсійне забезпечення працівників,  зайнятих у 

виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах та інших 

підприємствах сільського господарства до 1991 року». (Метою цього Закону є 

запровадження  нового підходу для розрахунку трудового стажу працівників зайнятих 

на виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах та інших 

сільськогосподарських підприємствах). 

11. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про заборону на участь в дострокових виборах до Верховної 

Ради України, народних депутатів членів правлячої коаліції, в разі розпуску 

Верховної Ради України. (Метою Закону  є оновлення  Верховної Ради України та 

посилення відповідальності народних депутатів за їх бездіяльність. Визнання факту 

професійної непридатності депутатів, членів правлячої коаліції, повноваження яких 

припинено достроково).  

12. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про спеціальні заходи щодо розвитку освіти в сільській 
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місцевості» (Метою закону є створення рівноцінних умов для навчання і розвитку 

сільських та міських дітей, запровадження механізму вчасного і повного забезпечення 

сільських навчальних закладів навчальними програмами, підручниками, посібниками, 

обладнанням; надання сучасного інформаційного супроводу; запровадження на 

законодавчому рівні диференційованого підходу до встановлення мінімальної 

наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у 

сільській місцевості та врахування при цьому думки територіальної громади села, 

селища, запровадження мораторію на ліквідацію сільських навчальних закладів, 

підвищення соціальних гарантій педагогічним працівникам, які працюють у сільській 

місцевості (питання пільгового забезпечення житлом, надання пільгових кредитів, 

збільшення матеріальної допомоги молодим спеціалістам, підвищення пенсійного 

забезпечення, зняття обмежень на реалізацію державних гарантій щодо безплатного 

користування житлом з опаленням та освітленням). 

13. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про транспортне забезпечення жителів сільської місцевості та 

віддалених населених пунктів» (Метою закону є вирішення актуальної проблеми 

розвитку мережі громадського транспорту в сільській місцевості шляхом створення 

конкурентноздатних умов для залучення перевізників  та організації регулярного 

перевезення мешканців сіл, селищ, віддалених населених пунктів). 

14. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення реалізації конституційних прав громадян на справедливий суд та 

вільний доступ до правосуддя». (Метою цього Закону є  посилення кримінальної 

відповідальності суддів за прийняття неправомірних рішень та запровадження 

пожиттєвого обмеження на зайняття посади судді для осіб, які були засуджені за 

злочини проти правосуддя та корупційні злочини. З метою забезпечення вільного 

доступу громадян до правосуддя необхідно ліквідувати судовий збір у разі звернення 

громадянина з позовом до виконавчих органів державної влади та до органів місцевого 

самоврядування).  

 

 

 

 

 

Секретар Дніпропетровської обласної 

організації Союзу юристів України                                                   О. Р. Зеленова 




