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РЕГЛАМЕНТ
делегування нотаріусів до складу Вищої кваліфікаційної
комісії нотаріату
Цей Регламент прийнято відповідно до Закону України
«Про нотаріат» зі змінами та доповненнями № 3425-XII від 2
вересня 1993 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію
нотаріату» зі змінами та доповненнями № 923 від 31 серпня
2011 р., Статуту НПУ.
1. Загальні положення
1.1. НПУ делегує сім нотаріусів до Вищої кваліфікаційної комісії
нотаріату (далі – ВККН), яка діє при Міністерстві юстиції України.
1.2. Кандидатом у члени ВККН може бути нотаріус, який не був
членом попередніх складів ВККН, має безперервний стаж роботи
нотаріусом не менше, ніж 15 років, не мав дисциплінарних
стягнень або діяльність якого не зупинялася у зв’язку з
допущенними ним порушеннями законодавства.
1.3. Запропоновані відділеннями НПУ кандидатури у члени ВККН
затверджуються на засіданні правління відповідного відділення
Нотаріальної палати України простою більшістю голосів шляхом
проведення відкритого (таємного) голосування.
2. Затвердження кандидатів
2.1. На розгляд Ради НПУ вносяться кандидатури,
головами відділень НПУ на підставі рішення правління.
2.2. До подання додаються такі документи:

подані

- рішення
правління
відповідного
відділення
НПУ
з
рекомендацією щодо обрання нотаріуса кандидатом у члени
ВККН;
- інформаційна довідка на кандидата (вік, посада, стаж
нотаріальної діяльності, участь у роботі органів самоврядування
нотаріусів тощо) за підписом голови відділення НПУ;
- особиста заява нотаріуса про відсутність заперечень проти
внесення його кандидатури до списку кандидатів та обрання
його членом ВККН.
2.3. Інформація стосовно кожного запропонованого кандидата
надається членам Ради НПУ для обговорення.
2.4. На засіданні Ради НПУ можуть бути присутні кандидати для
надання додаткової інформації.
2.5. Голосування з вказаного питання проводиться за участі
лише членів Ради НПУ шляхом таємного голосування.
2.6. Обраним вважається кандидат, який набрав більшість
голосів членів Ради НПУ, що взяли участь у голосуванні. У разі
набрання однакової кількості голосів голос головуючого на
засіданні є вирішальним.
2.7. Інформація про обраних до складу ВККН
надсилається до Міністерства юстиції України.

нотаріусів

2.8. У разі вибуття зі складу ВККН представника делегованого
НПУ, його обрання відбувається згідно з цим Регламентом.

