ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ЗВІТ ПРО РОБОТУ
Головного територіального управління юстиції
у Закарпатській області
за 2016 рік

У сфері державної реєстрації актів
цивільного стану.
Відділами ДРАЦС області 30.06.2016 року завершено
внесення відомостей до Державного реєстру актів
цивільного стану громадян, раніше встановленого терміну
(за період 1996-2008 роки). При цьому за липень – грудень
2016 року за період 1949-1945 роки до Реєстру внесено 89 404 актових
записів.
Протягом 2016 року послугою попереднього електронного запису (через
мережу Інтернет в режимі он-лайн) на прийом до відділів державної
реєстрації актів цивільного стану скористались 27 осіб.
Крім того, відділами ДРАЦС ГТУЮ у Закарпатській області проведено
реєстрацію:
-13 580 актів про народження (в т.ч. 93 мертвонароджених);
-12 530 актів про смерть;
- 6 487 актів про шлюб;
-350 актів про розірвання шлюбу, в т.ч.100 за рішенням
суду;
- 652 актів про зміну імені;
- поновлено 127 актових записів.

У сфері державної реєстрації актів
цивільного стану. Пілотні проекти.
1. Видача свідоцтв про народження немовлят у
пологових будинках. (Видача проводиться у 12 з 13 районних центрів
Закарпатської області, крім Берегівського району). За 2016 рік видано 2440
свідоцтв про народження немовлят, що становить близько 48% від загальної
кількості виданих свідоцтв при державній реєстрації народження дитини у
відділах ДРАЦС.
2. Електронний сервіс з проставлення апостиля на
офіційних документах. (Видача проводиться у 12 з 13
Районних центрів Закарпатської області, крім Перечинського
та Хустського районних відділів ДРАЦС). За 2016 рік

апостиль проставлено на 2656 офіційних документах,
що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що
оформляються нотаріусами України.
3. Подача заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану
«Звернення у сфері ДРАЦС» через веб – портал. (Запроваджено у всіх 13
відділах ДРАЦС Закарпатської області). В 2016 році послугою подачі заяв через
веб - портал скористалися 252 жителі Закарпатської області.

питань

У сфері передачі повноважень з
реєстрації нерухомості та бізнесу

З 01.05.16 ГТУЮ передано повноваження з
питань реєстрації майна та бізнесу районним
державним адміністраціям та органам місцевого
самоврядування, нотаріусам.
В області працює всього 97 реєстраторів, з них в районних державних
адміністраціях 21 (нерухомість), 13 (бізнес), в органах місцевого
самоврядування 41 (нерухомість), 16 (бізнес), у акредитованих суб'єктів 6
(нерухомість) та нотаріуси: 176 (з реєстрації нерухомості) та 174 (з реєстрації
бізнесу) (всього у області 164 приватні та 23 державні нотаріуси).
До реформи в системі юстиції працювало 99 державних реєстраторів.
За травень-грудень надійшло адміністративного
збору за послуги з реєстрації майна та бізнесу
в сумі 7 224 989 грн.

Створення бюро безоплатної
правової допомоги
В області відкрито 13 ББПД на
основі
матеріально-технічної
бази
ліквідованих міськрайонних та районних
управлінь юстиції.
З метою налагодження належної роботи бюро, керівництвом та
спеціалістами ГТУЮ у Закарпатській області проведено 14 консультувань
ББПД згідно графіку, проведено прийоми громадян, на яких прийнято 42
особи.
З червня 2016 року місцеві центри БВПД виступають фронт-офісами з
прийому-видачі документів з державної реєстрації громадських формувань.
Для налагодження роботи, ГТУЮ проведено навчання та
44 стажування осіб, визначених місцевими центрами; надано
допомогу у підключенні до державних реєстрів та отриманні
електронних цифрових підписів.
Всього через місцеві центри БВПД громадськими
формуваннями подано на реєстрацію 21 пакет документів, з
яких 19 зареєстровано та надано 2 відмови.

У сфері легалізації громадських
формувань та державної реєстрації
ДЗМІ
Протягом 2016 року ГТУЮ зареєстровано
12 друкованих засобів масової інформації місцевої
сфери розповсюдження.
За 2016 рік на території області легалізовано 203 громадські формування
та прийнято 7 рішень про відмову в реєстрації. Крім того, внесено відомості
про 32 відокремлених підрозділи громадського об'єднання та легалізовано
шляхом повідомлення про заснування 65 первинних осередків політичних
партій.
Серед зареєстрованих громадських об’єднань
переважають організації фізкультурно-спортивного та
правозахисного спрямування.
Проведено 284 реєстраційних дій щодо внесення
змін до відомостей про громадські формування та
надано 8 відмов у реєстрації змін.

Розгляд скарг у сфері державної реєстрації
До ГТУЮ за 2016 рік надійшло 87 звернень з
питань державної реєстрації (65 звернень та 22 скарги,
з яких – 42 звернення та 10 скарг з питань державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно; 23
звернення та 12 скарг з
питань
державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). Із вказаних
звернень 50 надійшли від фізичних осіб та 15 від юридичних осіб,
правоохоронних органів, судів.
В 2016 році при ГТУЮ була створена Комісія з питань розгляду скарг у
сфері державної реєстрації. За час роботи Комісії, до ГТУЮ надійшло 22
скарги, з яких 10 по реєстрації нерухомості та 12 з реєстрації бізнесу.
Розглянуто 21 скаргу (1 перебуває на розгляді), з яких направлено за
належністю 7.
Прийнято рішень про задоволення скарг - 6,
прийнято рішень про відмову у задоволенні
скарг - 5, про відмову у задоволенні скарг без
розгляду по суті-2, по одній скарзі надійшла
заява про відкликання.

У сфері нотаріату
В області діє 15 нотаріальних округів, 15
державних нотаріальних контор, 23 державні та 163
приватні нотаріуси (діяльність 3 припинено, а 3
зареєстровано).
Проведено 72 планові комплексні перевірки (68 перевірок п/н та 4 ДНК.
За результатами роботу 16 п/н визначено як «добре», 49 п/н та 2 ДНК як
«задовільно», 3 п/н та 2 ДНК як «незадовільно». За результатами проведених
перевірок, діяльність 2 п/н зупинялася, щодо 2 ДНК прийнято рішення
провести позапланову контрольну перевірку.
Проведено перевірку 68 приватних та 5 державних нотаріусів як
суб'єктів первинного фінансового моніторингу: на 5 п/н накладено штраф, 1
провадження закрито.
Розглянуто 44 звернення на дії нотаріусів, з яких 2
звернення визнано обґрунтованими: діяльність 1 п/н
зупинено, 1 д/н оголошено догану.
Здійснювався контроль за дотриманням порядку
витрачання, зберігання та обігу спеціальних бланків
нотаріальних документів, 9 п/н попереджено про
недопущення порушень.

Виконання повноважень у сфері банкрутства
У 2016 році здійснювався супровід 4 справ про
банкрутство підприємств державного сектору економіки,
забезпечено участь у 32 судових засіданнях
(ДП “ Агропро-мисловий комбінат “Ужгородський”, ДП “Червона зірка”, ДП
“Солотвинський
олерудник”,
ДП
“Закарпатське
лісогосподарських агропромислових господарств ”).

обласне

управління

Проведено 5 планових та 7 позапланових перевірок діяльності
арбітражних керуючих, за результатами видано 9 приписів про недопущення
повторних порушень та 2 розпорядження про усунення порушень. За
поданням ГТУЮ у 2016 році Дисциплінарною комісією арбітражних
керуючих прийнято рішення про позбавлення права займатися діяльністю
1 а/к, щодо 1 винесено попередження, одна пропозиція
відхилена.
Постійно
здійснюється
перевірка та
підтримання в актуальному стані відомостей, що
містяться в Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство.
Вживалися заходи з метою зменшення розміру заборгованості
із виплати заробітної плати відносно підприємств-банкрутів, в результаті
чого зменшено заборгованість з 1 042 200 грн. до 88 200 грн.

У сфері державного виконання
судових рішень
За 2016 рік кількість виконаних рішень органами
ДВС склала 21 328 виконавчих документів на суму 148 852 093 грн.
Управлінням ДВС проведено 72 перевірки матеріалів виконавчого
провадження (по 19 визнано дії д/в такими, що вчинені у відповідності та 53 – такими, що
вчинені з порушенням вимог чинного законодавства). Начальниками міських та
районних відділів ДВС проведено 180 перевірок матеріалів виконавчого
провадження (77 постанов на дії д/в визнані такими, що відповідають, а 103 – за якими дії
визнані такими, що вчинені з порушенням вимог законодавства).

Управлінням ДВС розглянуто 831 звернення громадян та юридичних
осіб, районними, міськими відділами державної виконавчої служби
розглянуто 515 звернень громадян та юридичних осіб.
Налагоджено чітку та прозору систему безоплатної
передачі конфіскованого в дохід держави майна на
потреби військових, органів державної влади, закладів
охорони здоров'я, дитячим будинкам, на інші благодійні
цілі: передано 33 транспортні засоби, 44 мобільні
телефони та 38 позицій іншого майна.

У сфері представництва інтересів в судах
Протягом 2016 року забезпечено представництво
інтересів Міністерства юстиції України у 6 справах та
Кабінету Міністрів України у 1 справі.
Опрацьовано 659 доручень та клопотань в рамках міжнародних
договорів України про правову допомогу в цивільних, сімейних та
кримінальних справах.
Виконано 6 доручень Секретаріату Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини щодо надання копій матеріалів для
підготовки позиції держави по справах, що перебувають на розгляді в
Європейському суді з прав людини.
Спільно з Львівським науково-дослідним інститутом
судових експертиз затверджено план та графік перевірок
стану додержання судовими експертами, що не є
працівниками
державних
спеціалізованих
установ,
нормативно-правових актів з питань судово-експертної
діяльності, проведено дві перевірки стану дотримання
судовими експертами нормативно-правових актів з питань
судово-експертної діяльності.

У сфері правової роботи, систематизації
законодавства та правової освіти
Кількість проведених перевірок стану правової
роботи- 22, у тому числі 12 спільних і 10 контрольних.
Проведено 5 семінарів та 29 стажувань для працівників юридичних
служб органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій,
державних підприємств, установ, організацій.
Питання правової освіти протягом 2016 року заслуховувались 5 разів на
засіданнях колегії ГТУЮ, проведено 4 засідання обласної МКМР з правової
освіти населення, розроблено 10 методичних матеріалів з актуальних
правових питань.
Кількість виступів начальника ГТУЮ в ЗМІ за 2016 рік – 60,
працівників – 969. Крім того, протягом 2016 року було випущено 12 номерів
газети ГТУЮ у Закарпатській області «Право і порядок».
Проведено 134 правоосвітні заходи, якими
охоплено близько 4500 громадян. Функціонує
оновлений веб-сайт управління, відеохостинг YouTube
та сторінка у соціальній мережі Facebook.

У сфері державної реєстрації
нормативно-правових актів
Кількість суб’єктів нормотворення в області –
204. Подано на державну реєстрацію 35
нормативно-правових
актів,
із
яких
34
зареєстровано, 1 повернуто без державної реєстрації для доопрацювання.
Кількість нормативно-правових актів у державній реєстрації яких
відмовлено – 0.
Судові рішення щодо визнання зареєстрованих нормативно-правових
актів незаконними чи такими, що не відповідають правовому акту вищої
юридичної сили, повністю або в окремій частині та скарги на зареєстровані
нормативно-правові акти протягом року відсутні.
Проведено 1593 перевірки щодо додержання суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів,
із них 1328 безвиїзних та 265 виїзних перевірок.
До "Регіонального реєстру" внесено інформацію
щодо 34 зареєстрованих нормативно-правових актів,
10 переліків зареєстрованих нормативно-правових
актів районними (міськрайонними) управліннями
юстиції.

У сфері управління персоналом
Протягом 2016 року звільнено у зв’язку з
ліквідацією районних, міськрайонних управлінь
юстиції Закарпатської області 132 працівників.
З 01.05.2016 по 31.12.2016 згідно з вимогами Закону України «Про
державну службу» оголошено та проведено 5 засідань конкурсної комісії на
126 посад. За результатами конкурсного відбору призначено 43 особи та в
процесі призначення 7 осіб.
Проведено 6 засідань Дисциплінарної комісії
ГТУЮ, на яких розглянуто 18 матеріалів щодо
притягнення до дисциплінарної комісії. За
результатами розгляду внесено подань начальнику
ГТУЮ та оголошено 14 доган, 1 попередження
про неповну службову відповідність та 1
зауваження працівникам ГТУЮ у Закарпатській
області.

У сфері організаційної роботи,
документування та контролю
До ГТУЮ надійшло 692 звернення громадян, з яких
493 - з питань організації роботи органів державної виконавчої служби;
45 з питань нотаріату; 86 - з питань державної реєстрації.
Керівництвом ГТУЮ проведено 38 виїзних прийомів громадян за
місцем їх проживання та праці, під час яких прийнято 60 громадян,
проведено 38 прямих телефонних
ліній,
під час яких надано
консультації 28 громадянам.
З лютого
поточного року запроваджено
організацію особистого прийому громадян в режимі
відеоконференц-зв’язку.
Проведено 12 прийомів громадян; послугою
скористалося 3 осіб.
Крім того, до ГТУЮ протягом 2016 року надійшло
77 запитів на публічну інформацію, 336 звернень від
юридичних осіб (227 заяв, 102 скарги) та 24 доручення
Міністерства юстиції України.

ПРЕЗЕНТАЦІЮ ЗАВЕРШЕНО
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

