(ПРОЕКТ)
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішення Ради
Нотаріальної палати України
від «29» січня 2019 року
(протокол № 51)
ПЛАН
основних заходів Нотаріальної палати України на 2019 рік
№

Назва заходу

1.

Взаємодіяти та сприяти
подальшій співпраці НПУ з
Міністерством юстиції України
та його територіальними
органами, органами державної
влади та органами місцевого
самоврядування фіскальними,
правоохоронними та іншими
органами публічної влади.
Взаємодіяти з депутатським
корпусом та Комітетами
Верховної Ради України.
Приймати участь у проведенні
експертиз законопроектів, які
надійшли на розгляд до
Верховної Ради України.
Готувати експертні висновки,
пропозиції та зауваження щодо
їх обґрунтованості та
доцільності прийняття.
Проводити спільно з
представниками Мін’юсту та
інших органів державної влади,
депутатами Верховної Ради
заходи у форматі засідань,
круглих столів з питань
удосконалення актів
законодавства, що стосуються
професії нотаріуса.
Забезпечувати участь
представників НПУ у робочих
групах, засіданнях, круглих

2.

3.

4.

строк
виконавець примітка
виконання
протягом року НПУ та її
відділення

протягом року

НПУ

протягом року

НПУ

протягом року

НПУ та її
відділення

столах тощо по напрацюванню
проектів законів та інших
нормативних актів.
Забезпечувати участь нотаріусів
у громадських радах, які
створюються при органах
державної влади та місцевого
самоврядування.
6. Сприяти взаємодії з органами
державної влади та органами
місцевого самоврядування з
питань підключення до
реєстру територіальних громад
для отримання інформації про
зареєстрованих осіб.
7. Забезпечувати контроль за
виконанням рішень З'їзду
нотаріусів України, Ради НПУ,
інших органів НПУ.
8. Проводити роботу щодо
напрацювання правових
механізмів, спрямованих на
припинення недобросовісної
конкуренції серед нотаріусів та
боротьбу з іншими ганебними
явищами у професійному
середовищі
9. Здійснювати моніторинг
законодавства, забезпечувати
підготовку для нотаріусів
методичних посібників,
інформаційних листів, експресаналізів, рекомендацій, тощо з
актуальних тем та /або питань
вчинення нотаріальних дій, з
публікацією зразків документів,
і тиражування практичного
матеріалу.
10. Забезпечувати постійну роботу
«гарячої лінії» та надавати
допомогу нотаріусам у
розв’язанні проблемних питань,
які мають місце у нотаріальній
практиці.
11. Проводити вебінари на
актуальні теми з питань, що
виникають у нотаріальній
5.

протягом року

НПУ, її
відділення

протягом року

НПУ та її
відділення

протягом року

НПУ та її
відділення

протягом року

НПУ та її
відділення

протягом року

НПУ та її
відділення

протягом року

НПУ

протягом
року, за
потреби

НПУ

практиці.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Проводити виїзні безкоштовні
короткотермінові семінари –
навчання для державних та
приватних нотаріусів України,
та інших членів НПУ.
Вносити подання про
анулювання свідоцтва про право
на зайняття нотаріальною
діяльністю на розгляд до ВКК
при Міністерстві юстиції
України.
Здійснювати контроль за
своєчасною сплатою членських
внесків членами НПУ.
Здійснювати моніторинг
інформації по відділенням про
припинення нотаріальної
діяльності приватними
нотаріусами чи звільнення з
посади державних нотаріусів членів НПУ
Здійснювати моніторинг щодо
боржників та їх заборгованості
по членським внескам перед
НПУ.
Розглядати питання про вжиття
заходів реагування до
нотаріусів, які порушують
правила професійної етики.

18. Здійснювати збір інформації
щодо проведених Міністерством
юстиції камеральних перевірок
нотаріусів та застосування до
них заходів реагування.

протягом року

протягом
року, у разі
прийняття
рішення
Радою НПУ

НПУ та її
відділення

НПУ

протягом року

НПУ та її
відділення

постійно

НПУ та її
відділення

щоквартально
за
висновками
Комісії з
питань
професійної
етики
нотаріусів
НПУ
постійно

Сприяти у підготовці та
наданні нотаріусам експертних за потреби
висновків, які містять правову
позицію НПУ з питань
професійних відносин нотаріусів
з контролюючими органами.

НПУ
НПУ, Рада
НПУ

НПУ та її
відділення

НПУ

19. Вживати дієвих заходів щодо
захисту професійних прав та
інтересів нотаріусів України,
використовуючи механізми
позасудового та судового
захисту.

протягом року

НПУ та її
відділення

20. Сприяти розвитку сучасного
українського нотаріату та
продовжувати роботу щодо
запровадження електронного
нотаріату : створення
електронного реєстру вчинення
нотаріальних дій, електронного
цифрового нотаріального архіву
тощо.

протягом року

НПУ

21. Забезпечувати виготовлення
протягом року
посвідчень членам НПУ.
22. Співпрацювати із засобами
постійно
масової інформації з метою
створення позитивного іміджу
нотаріату, висвітлення роботи
НПУ та її органів.
Здійснювати моніторинг
інформації з питань нотаріату та
діяльності НПУ, оприлюдненої у
ЗМІ, забезпечувати відповідне
реагування на критичні
публікації, проводити пресконференції
23. Забезпечувати оприлюднення на до 01.03. 2019
офіційному веб-сайті
НПУ про діяльність
інформації про діяльність НПУ, НПУ

НПУ

відділень НПУ та керівних органів
НПУ.
до 01.05.

НПУ та її
відділення

НПУ
Відділення
НПУ

відділень
НПУ

24.

Забезпечувати участь
представників НПУ в роботі
Міжнародного Союзу
латинського нотаріату та його
комісій з метою розвитку
міжнародних зв’язків у сфері
нотаріату та обміну

до 30.06. 2019
звіт Ревізійної
комісії.
протягом року

Ревізійна
комісія
НПУ

професійним досвідом.
Надавати письмові висновки в
рамках роботи секцій, комісій,
робочих груп тощо.
25. Забезпечити участь
нотаріусів у міжнародних
спортивних змаганнях, які
будуть проходити у Польщі

26 Забезпечити участь нотаріусів
у Міжнародній нотаріальній
Спартакіаді, яка буде
проходити в Білорусії.

27 Забезпечити проведення
Всеукраїнських спортивних ігор
з різних видів спорту за
участю команди нотаріусів
України та міжнародних
спортивних команд, які будуть
проходити в м. Дніпрі

травень

НПУ,

червень

НПУ,

вересень

НПУ,

відділення
НПУ спільно
з Комісією з
розвитку
фізичної
культури,
спорту,
творчості та
мистецтва
відділення
НПУ спільно
з Комісією з
розвитку
фізичної
культури,
спорту,
творчості та
мистецтва
відділення
НПУ спільно
з Комісією з
розвитку
фізичної
культури,
спорту,
творчості та
мистецтва

