Звіт про роботу Відділення Нотаріальної палати в Чернігівській області
за 2017 рік
1. Структура і штат відділення НПУ.
Структура Відділення Нотаріальної палати в Чернігівській області:
1.Загальні збори нотаріусів Відділення НПУ в Чернігівській області
Загальна кількість нотаріусів по Відділенню станом на 31 грудня 2017 року становить 140
нотаріусів (приватних - 109, державних -31).
2.Голова відділення - Коваленко Володимир Васильович приватний нотаріус
Чернігівського міського нотаріального округу.
3.Заступник голови - Ніколаєнко Сергій Володимирович приватний нотаріус
Менського районного нотаріального округу Чернігівської області.
4.Члени правління:
- Борисова Тетяна Анатоліївна - приватний нотаріус Чернігівського міського
нотаріального округу;
- Панченко Олена Іванівна - державний нотаріус Другої чернігівської державної
нотаріальної контори;
- Віктор Тетяна Олександрівна - приватний нотаріус Чернігівського міського
нотаріального округу.
Згідно штатного розпису, затвердженого правлінням Відділенням НПУ в
Чернігівській області, передбачено дві штатні одиниці: в 2017 році була задіяна одна
штатна одиниця - бухгалтер.
2. Фінансовий стан відділення НПУ.
За 2017 рік на розрахунковий рахунок відділення НПУ в Чернігівській області
надійшло 191105,87 грн., було використано 176795,30 грн. (забезпечення діяльності
відділення - 13536,67 грн., виконання статутних завдань - 97750,00 грн.)
3. Діяльність відділення НПУ, спрямована на виконання статутних завдань:
- кількість проведених засідань правління відділення НПУ, питання, які включалися
до порядку денного та реалізація прийнятих рішень
В 2017 році проведено 8 (вісім) засідань правління Відділення НПУ, на яких
вирішувались питання щодо: стану заборгованості по сплаті членських внесків
нотаріусами Чернігівської області; розгляд питання про нагородження нотаріусів
Чернігівської області заохочувальними відзнаками НПУ з нагоди дня нотаріату; списання
заборгованості нотаріусів, які припинили діяльність за рахунок Відділення НПУ в
Чернігівській області; направлення матеріалів на засідання Комісії з питань професійної
етики нотаріусів НПУ з приводу несплати членських внесків приватними нотаріусами
Відділення ПНУ в Чернігівській області; визначення кандидатур для нагородження НПУ з
нагоди Дня юриста України; розробка сайту Відділення НПУ в Чернігівській області;
обрання члена до Редакційної комісії НПУ для розроблення нової редакції Статуту НПУ;
проекту щорічного кошторису Відділення НПУ в Чернігівській області на 2018 рік. За
результатами розгляду даних питань Правління приймає рішення, інформацію про які
надсилає кожному нотаріусу на електронну пошту.
- здійснення контролю за виконанням членами НПУ відділення обов’язку щодо
своєчасної сплати членських внесків
Відділення своєчасно повідомляє всім членам Відділення про суми заборгованості
по сплаті членських внесків та необхідність її погашення шляхом щомісячного
направлення листів на їх електронну пошту; нотаріусам області повідомлено про
необхідність сплати внесків, так як вони спрямовуються, серед іншого, на розробку
Комісіями НПУ методичних рекомендацій та організацію семінарів у сфері нотаріату.
- здійснення контролю за дотриманням нотаріусами правил професійного етики

Протягом 2017 року на Засіданні правління неодноразово розглядалось питання,
щодо систематичного порушення правил професійної етики стосовно несплати членських
внесків. Боржникам які мають значну заборгованість направлялись листи з проханням
сплатити заборгованість. На нотаріусів які не сплатили заборгованість було направлено
Подання для розгляду Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ.
- проведення аналітично-методичної та правороз’яснювальної роботи
До відома та врахування в роботі всім нотаріусам Чернігівської області оперативно
надсилається інформація, узагальнення, методичні рекомендації та правові позиції, що
підготовлені Комісіями НПУ. Відділенням ведеться робота щодо організації передплати
журналу «Офіційний вісник України» та журналу «Бюлетень Міністерства юстиції
України».
- розгляд відділенням НПУ звернень (скарг) на дії нотаріусів
Відділенням розглянуто заяву Нечеси Володимира Анатолійовича від 09 лютого
2017 року на дії приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу
Куранкової Ольги Миколаївни та приватного нотаріуса Чернігівського міського
нотаріального округу Куранкова Костянтина Миколайовича - від нотаріусів були
отримані письмові пояснення на електронну адресу. Також було розглянуто скаргу
Скрипки Павла Анатолійовича від 17 березня 2017 року на дії приватного нотаріуса
Чернігівського міського нотаріального округу Завалієва Артема Анатолійовича - від
нотаріуса отримано письмове пояснення, яке надійшло на адресу Відділення НПУ в
Чернігівській області.
4. Виступи та коментарі в засобах масової інформації - не проводились.
5. Участь відділення НПУ у:
- проведенні семінарів та інших публічних заходів (загальних зборів, нарад, лекцій,
круглих столах тощо);
Забезпечується активна участь представників Відділення у проведених
конференціях, семінарах, підвищеннях кваліфікації. 6 березня 2017 року було
організовано проведення Загальних Зборів нотаріусів Відділення, було обрано
кандидатури нотаріусів до Ревізійної комісії, до Комісії з питань професійної етики
нотаріусів НПУ, до Комісії з питань складання іспиту із спадкового права посадовими
особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних
дій та до складу Вищої кваліфікаційної комісії. 15 червня 2017 року було проведено
семінар на тему: «Окремі питання організації та контролю за нотаріальною діяльністю і
державною реєстрацією, зокрема, покращення нотаріальної практики області та роботи
установ нотаріату, у тому числі при здійсненні нотаріусами функцій державного
реєстратора». За підсумками проведення семінару всім присутнім учасникам видані
сертифікати. 20 грудня 2017 року Голова відділення НПУ в Чернігівській області
приймав участь у круглому столі за участю заступника Міністра юстиції України з питань
виконавчого служби Шкляра С.В., присвяченому реформування сфери примусового
виконання рішень та актуальним питанням виконавчого провадження, зокрема,
проблематиці стягнення аліментів та посиленню відповідальності за невиконання таких
рішень.
- проведення культурно-масових, спортивних та інших заходів:
Протягом 2016 року представники Відділення взяли участь у таких культурномасових та спортивних заходах:
Республіканській спартакіаді нотаріусів «Нотаріат Білорусії 2017» (травень 2017 року,
Республіка Білорусь).
П’ятнадцятій Нотаріальній Олімпіаді (25-28 травня 2017 року у місті Мшана Дольна,
Польща);
П’ята Всеукраїнська нотаріальна спартакіада (25-26 червня 2017 року, м. Мелітополь,
Запорізька область);

Футзальному Турнірі «Notary Futsal Сир» (20-21 жовтня 2017 року в місті Києві);
б.Відзначення нотаріусів відділення НПУ відомчими та заохочувальними
відзнаками:
З нагоди Дня нотаріату:
- Тимощука Віталія Олександровича - Подякою Нотаріальної палати України;
- Прокоф’єву Ольгу Михайлівну - Почесною грамотою Нотаріальної палати України.
З нагоди Дня юриста:
- Кравченко Тетяну Володимирівну - Подякою Нотаріальної палати України;
- Пінчук Наталію Григорівну - Почесною грамотою Нотаріальної палати України.

Голова Відділення
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НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
14000, м. Чернігів,
пр-кт Перемоги, 96А,
тел.(0462) 651-199

kovalenko96a@ukr.net

31.01.2018 №3
Нотаріальна палата України
Перелік питань, які необхідно включити до плану основних заходів відділенням НПУ
в Чернігівській області на 2018 рік:
1. Проведення відділенням НПУ в Чернігівській області підвищення професійного рівня
нотаріусів та надання їм методичної допомоги, зокрема: організація семінарів,
конференцій у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців з залученням фахівців.

В. В. Коваленко

