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Міністерство юстиції України

Щодо періодичності проведення планових 
комплексних перевірок нотаріусів

Станом на сьогодні залишається відкритим питання щодо 
періодичності проведення перевірок діяльності нотаріусів, оскільки серед 
головних територіальних управлінь юстиції склалася різна практика при 
застосуванні положень чинного законодавства, яке регулює це питання.

Так, Порядок проведення перевірки організації роботи державних 
нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації 
нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і 
приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання 
правил нотаріального діловодства затверджений наказом Міністерства 
юстиції України від 17.02.2014 № 357/5 (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 4 Порядку планова комплексна перевірка 
організації роботи державної нотаріальної контори, державного 
нотаріального архіву, організації нотаріальної діяльності приватного 
нотаріуса, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку 
вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального 
діловодства здійснюється не частіше одного разу на два роки.

Пунктом 16 цього Порядку передбачено, що при складанні графіка 
планових комплексних перевірок враховується факт перевірки нотаріусів під 
час проведення Міністерством юстиції України комплексних і цільових 
перевірок територіальних органів юстиції.

Якщо комісією Міністерства юстиції України не було виявлено 
порушень в діяльності таких нотаріусів, їх наступна планова перевірка 
проводиться відповідно до цього Порядку, але не частіше одного разу на два 
роки.

Однак, трапляються випадки, коли після проведення Міністерством 
юстиції України перевірок діяльності головних територіальних управлінь 
юстиції, під час яких також перевіряється робота нотаріусів, головні
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територіальні управління юстиції знову включають цих же нотаріусів до 
графіку планових комплексних перевірок на наступний рік.

Або можливий інший варіант, коли нотаріуса включено до графіку 
планових перевірок на відповідний рік, але спочатку його діяльність підпадає 
під перевірку з боку Міністерства юстиції України, після якої в цьому ж році 
знову відбувається комплексна перевірка, але вже відповідно до графіку - 
планових комплексних перевірок, складеного головним територіальним 
управлінням юстиції.

Таким чином, діяльність нотаріуса підпадає під перевірку два роки 
поспіль, або взагалі двічі на рік, що не відповідає вимогам законодавства 
стосовно періодичності таких перевірок не частіше одного разу на два роки.

На підставі вищевикладеного, Нотаріальна палата України просить 
Міністерство юстиції України надати роз’яснення щодо наявності правових


