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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення Ради  

Нотаріальної палати України 

від «08» лютого 2018 року 

(протокол № 41) 

ПЛАН 

основних заходів Нотаріальної палати України на 2018 рік 

 

№ Назва заходу 
Строк 

виконання 
Виконавець 

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 

 

 

протягом року 

 

 

НПУ  

та її відділення 

2. 

 

 Взаємодіяти з комітетами Верховної 

Ради України. 

 Приймати участь у проведенні 

експертиз законопроектів, які надійшли 

на розгляд до Верховної Ради України. 

 Готувати пропозиції та заперечення 

щодо їх обґрунтованості та доцільності 

прийняття 

 

 

протягом року 

 

 

НПУ 

 

3. 

Забезпечувати участь представників 

НПУ у робочих групах, засіданнях, 

круглих столах тощо по напрацюванню  

проектів законів  та інших нормативних 

актів, що регулюють нотаріальну 

діяльність 

 

 

протягом року 

 

 

НПУ 

 та її відділення 

4. 

Підготувати проекти змін до Статуту 

НПУ, Типового положення про 

відділення НПУ та інших документів, 

які регламентують діяльність НПУ та її  

органів 

 

лютий-березень 

 

НПУ, її відділення, 

тимчасова 

редакційна комісія 
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5. 

Вивчити  можливість і обговорити  

питання придбання офісного 

приміщення для НПУ 

 

квітень 

 

НПУ та її відділення 

6. 

  

Підготувати і провести черговий  З’їзд 

нотаріусів України 

 

квітень 

 

НПУ та її відділення 

7. 

Внести Міністерству юстиції України на  

затвердження Кодекс професійної 

етики нотаріусів України, прийнятий на 

З’їзді нотаріусів України 

 

травень-червень 

 

НПУ 

8. 
Підписати з Міністерством юстиції 

України «Меморандум про співпрацю» 

 

протягом року 

 

НПУ 

 

9. 

 

Проводити разом з представниками 
Мін’юсту та інших органів  державної 
влади, депутатами Верховної  Ради 
України засідання у форматі  круглих 
столів з питань  нотаріальної 
діяльності, а також забезпечення 
збереження та захисту даних 
Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно 

 

 

протягом року 

 

 

НПУ та її відділення 

10. 

Здійснювати моніторинг 

законодавства, забезпечувати 

підготовку  для нотаріусів методичних 

посібників, інформаційних листів, 

експрес-аналізів  рекомендацій, тощо з 

актуальних тем та /або питань 

вчинення нотаріальних дій, з 

публікацією зразків документів і 

тиражування   практичного матеріалу  

 

 

протягом року 

 

НПУ та її відділення 

11. 

Проводити анкетне опитування  

нотаріусів щодо проблемних питань в 

нотаріальній практиці та 

напрацювання  шляхів їх розв’язання 

протягом року НПУ та її відділення 

12. 

Проводити вебінари на актуальні теми 

з питань,  що виникають у нотаріальній 

практиці  при застосуванні  діючого 

законодавства 

протягом року, 

згідно 

затвердженого 

плану-графіка 

 

НПУ 
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13. 
Проводити виїзні безкоштовні  
короткотермінові семінари – навчання 
для державних та приватних нотаріусів 
України 

протягом року, 

згідно 

затвердженого 

плану-графіка 

 

НПУ 

та її відділення 

14. 

Готувати за рішенням Ради НПУ 

подання  про анулювання свідоцтва 

про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю  та направляти на розгляд  

до ВКК при Міністерстві юстиції 

України 

протягом року, у 

разі прийняття 

рішення Радою 

НПУ 

 

НПУ 

15. 

Здійснювати контроль за   своєчасною 

сплатою членських внесків членами 

НПУ 

протягом року НПУ та її відділення 

16. 

Здійснювати моніторинг  щодо 

інформації  про членів НПУ по 

відділенням, які припинили 

нотаріальну діяльність 

 

постійно 
НПУ та її відділення 

17. 

Здійснювати моніторинг  щодо 

боржників та  заборгованості по 

членським внескам  відділень НПУ  

перед НПУ 

 

щоквартально 

 

НПУ 

18. 

Розглядати питання щодо вжиття 

заходів реагування  з боку  комісії з 

питань професійної етики нотаріусів 

НПУ до нотаріусів, які порушують 

правила професійної  етики 

 

за потреби 

 

НПУ, 

Рада НПУ 

19. 

Сприяти у   підготовці та наданні   
нотаріусам  висновків, які містять 
правову  позиції НПУ з питань 
професійних відносин нотаріусів з 
контролюючими органами 

 

за потреби 

 

НПУ 
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20. 

Сприяти у захисті професійних, 
соціальних  та  інших спільних 
інтересів   членів НПУ  під час 
виникнення  відносин з органами 
контролю за діяльністю у сфері 
нотаріату та державної реєстрації 
прав, правоохоронними,  судовими та 
іншими органами 

протягом року 
НПУ,  

відділення НПУ 

21. 

 

Забезпечувати виготовлення 

посвідчень членам НПУ 

протягом року НПУ 

22. 

Співпрацювати із засобами масової 

інформації з метою висвітлення 

діяльності НПУ та її органів, створення 

позитивного іміджу професії нотаріуса 

та нотаріату в цілому  

Здійснювати моніторинг інформації з 

питань нотаріату та діяльності НПУ, 

оприлюдненої у ЗМІ, забезпечувати 

відповідне реагування на критичні 

публікації, проводити прес-конференції 

постійно НПУ 

23. 

Забезпечувати оприлюднення на 

офіційному сайті  НПУ інформації про 

діяльність  НПУ,  її органів  та  

відділень  

до 01.03. 2018 

про діяльність 

НПУ та її 

відділень 

до 01.05. 2018 

звіт Ревізійної 

комісії 

НПУ, відділення 

НПУ, Ревізійна 

комісія 

24. 

Організувати і провести  урочистості з 

нагоди 25-ї річниці НПУ та 

нагородження членів НПУ відзнаками  

Сприяти широкому висвітленню у 

засобах масової інформації  про 

святкові заходи з нагоди 25-ї річниці 

НПУ 

вересень НПУ та її відділення 
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25. 

Забезпечувати участь представників 

НПУ в роботі Міжнародного Союзу 

латинського нотаріату та його комісій з 

метою розвитку міжнародних зв’язків у 

сфері нотаріату та обміну професійним 

досвідом 

протягом року НПУ 

26. 

Забезпечувати участь членів НПУ  у 

Чемпіонаті світу по футболу серед 

представників юридичної спільноти  

 

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

27. 

Забезпечувати участь членів НПУ  в 

Олімпіаді, у змаганнях  з різних видів 

спорту серед нотаріусів у  Польщі  

 

травень-червень 
НПУ,  відділення 
НПУ спільно з  
комісією з розвитку 
фізичної культури, 
спорту, творчості та 
мистецтва 

28. 

Забезпечувати участь членів НПУ  у 

Спартакіаді, змаганнях з різних видів 

спорту серед нотаріусів  України 

 

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

 

 

     


