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РЕГЛАМЕНТ
делегування нотаріусів до складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та
Комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами
органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення
нотаріальних дій
1. Загальні положення
1.1. Цей Регламент розроблено і прийнято відповідно до Закону України
«Про нотаріат», Статуту НПУ, постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату» зі
змінами та доповненнями № 923 від 31 серпня 2011 року (із змінами і
доповненнями) (далі - Положення), Порядку проведення іспиту комісією з
питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів
місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 1075/5 від 25
червня 2015року( далі - Порядок).
1.2. Регламентом визначається механізм проведення голосування при
обранні нотаріусів - представників Нотаріальної палата України (далі - НПУ),
делегованих до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (далі – ВКК) та до
Комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами
органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення
нотаріальних дій (далі - Комісія), які діють при Міністерстві юстиції України.
1.3. Дотримання даного Регламенту є обов’язковим для всіх членів Ради
НПУ.
2. Порядок делегування нотаріусів до складу ВКК або Комісії.

2.1. Для практичної реалізації зазначених Положення та Порядку, НПУ
делегує сім нотаріусів до ВКК та чотири нотаріуси до Комісії (далікандидат).
2.2. Кандидати до складу ВКК або Комісії обираються на Загальних
зборах відділень НПУ.
2.3. Кандидат може бути делегований до ВКК або Комісії за умови, що:
- він має стаж роботи нотаріусом не менш, як 12 років;
- щодо нього не застосовувалися дисциплінарні стягнення (державний
нотаріус) або його діяльність не зупинялася (приватний нотаріус) у зв’язку
з допущеними порушеннями законодавства;
- щодо нього не застосовувалося анулювання доступу до Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
2.4. Списки кандидатур із числа нотаріусів, обраних загальними зборами
відділень НПУ до складу ВКК або Комісії розглядаються на засіданні Ради
НПУ.
2.5. До списків додаються такі документи:
- рішення загальних зборів відповідного відділення НПУ з рекомендацією
щодо обрання нотаріуса кандидатом у члени ВКК або Комісії (протокол
зборів або витяг з протоколу, оформлений відповідно до вимог
законодавства);
- інформаційна довідка на кандидата (коротка автобіографічна довідка:
посада, стаж нотаріальної діяльності, нагороди тощо) за підписом голови
відділення НПУ.
2.6. Перевірка інформації щодо поданих кандидатур на відповідність
вимогам чинного законодавства відбувається шляхом вивчення членами Ради
НПУ документів, поданих головами Відділень НПУ.
3. Обрання представників НПУ до складу ВКК або Комісії
3.1. Обрання нотаріусів до складу ВКК або Комісії з числа кандидатів,
обраних загальними зборами Відділень НПУ здійснюється на засіданні Ради
НПУ шляхом таємного голосування.
3.2. Організація і проведення таємного голосування покладається на
лічильну комісію, що обирається з членів Ради НПУ. Лічильна комісія
обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.
3.3. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Ради НПУ,
кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
3.4. Таємне голосування проводиться бюлетенями. Бюлетені для таємного
голосування виготовляються апаратом НПУ за формою, затвердженою
процедурним рішенням Ради НПУ.
3.5. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома члені Ради НПУ:

- інформацію про час і місце проведення голосування;
- порядок заповнення бюлетеня;
- критерії визнання бюлетеня недійсним;
- порядок організації голосування.
3.6. Недійсними вважаються бюлетені:
- на яких зроблено більш як одну позначку;
- на яких не поставлено жодної позначки;
- з яких неможливо з інших причин установити зміст волевиявлення
члена Ради НПУ, який бере участь у голосуванні;
3.7.У разі виникнення сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання
вирішується лічильною комісією шляхом голосування.
3.6. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:
- отримує від апарату НПУ складений (в алфавітному порядку областей)
список усіх членів Ради НПУ та бюлетені для таємного голосування;
- опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови
для повного дотримання таємниці голосування.
3.7. Лічильна комісія видає кожному члену Ради НПУ один бюлетень, за
отримання якого він особисто розписується.
3.8. Член Ради НПУ голосує особисто шляхом позначення в бюлетені
проти прізвища кандидата, якого він підтримує позначку «V», що засвідчує
волевиявлення.
3.9. До опускання бюлетеня в урну для голосування, член Ради НПУ, який
бажає проголосувати, вправі замінити зіпсований бюлетень. Про цю
обставину робиться відмітка у списку видачі бюлетенів, а також на самому
зіпсованому бюлетені. Зіпсовані бюлетені додаються до протоколу лічильної
комісії.
3.10. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного
голосування.
3.11. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку
для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Підрахунок голосів
здійснюється відкрито і гласно членами лічильної комісії на її засіданні, яке
проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.
3.12. Засідання лічильної комісії починається відразу після закінчення
голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та
підписання протоколу про підрахунок голосів головою лічильної комісії та її
секретарем. Протокол лічильної комісії затверджується Радою НПУ.
3.13. Результати таємного голосування оголошує головуючий на засіданні
Ради НПУ.
3.14. Обраним до складу ВКК або Комісії вважається кандидат, який
набрав більшість голосів членів Ради НПУ, що взяли участь у голосуванні.

3.15. У разі, коли два або більше кандидатів отримали рівну кількість
голосів, за рішенням лічильної комісії проводиться повторне таємне
голосування щодо таких кандидатів та видаються нові (додаткові) бюлетені.
3.16. Інформація про обрання та делегування нотаріусів до ВКК або
Комісії надсилається до Міністерства юстиції України.
3.17. У разі вибуття представника НПУ зі складу ВКК або Комісії, його
замінює наступний за черговістю, у списку обраних під час таємного
голосування, кандидат (резерв).

