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Міністерство юстиції України розглянуло лист Нотаріальної палати 

України від 22 березня 2018 року № 16/9 (вх. № 9406-33-18 від 26 березня 
2018 року) і в межах компетенції повідомляє.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

Контроль за організацією нотаріату, перевірка організації нотаріальної 
діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та 
виконання правил нотаріального діловодства здійснюються Міністерством 
юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, 
містах Києві та Севастополі (стаття 2і Закону України «Про нотаріат» (далі -  
Закон)).

Згідно зі статтями 18, 33 Закону Міністерство юстиції України, Головне 
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 
Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі 
здійснюють перевірку організації нотаріальної діяльності нотаріуса та 
виконання ним правил нотаріального діловодства за певний період.

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 лютого 2014 року № 357/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 17 лютого 2014 року за № 298/25075 (далі -  Порядок).

Відповідно до пункту 16 Порядку при складанні графіка планових 
комплексних перевірок враховується факт перевірки нотаріусів під час 
проведення Міністерством юстиції комплексних і цільових перевірок 
територіальних органів юстиції.

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

Слід зазначити, що відповідно до пункту 2 Положення про Головні 
територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 
Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затверджене наказом 
Міністерства юстиції України 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України від 23 червня 2011 року № 759/19497, головне 
територіальне управління юстиції в своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства 
юстиції України та іншими нормативно-правовими актами.

Також зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не 
встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра 
з питань державної реєстрації
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