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Пріоритет 1: Забезпечення належного виконання виконавчих документів на        
користь держави. 

Основною метою реалізації пріоритету є зміцнення економіки держави,        
наповнення державного бюджету.  

Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету. 
Стан проблеми, на вирішення якої спрямовуватиметься реалізація запропонованого        

пріоритету, полягає у необхідності підвищення показників роботи органів державної         
виконавчої служби при виконанні рішень на користь держави.  

З метою реалізації пріоритету необхідно вжити заходів:  
● забезпечення належного рівня примусового виконання рішень про стягнення        

на користь держави, недопущення порушення вимог законодавства під час їх виконання; 
● забезпечення взаємодії органів державної виконавчої служби та органів        

державної влади під час виконання рішень вказаних категорій;  
● забезпечення дієвого контролю за роботою державних виконавців під час         

виконання зазначеної категорії рішень, з метою попередження порушень вимог         
законодавства під час їх виконання. 
 
 

Пріоритет 2: Забезпечення належного виконання виконавчих документів про       
стягнення заборгованості по заробітній платі. 

Основною метою реалізації пріоритету є захист прав громадян.  
Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету. 
Стаття 43 Конституції України проголошує як право громадянина на працю так і            

право на своєчасне отримання винагороди за працю, яке захищається законом. Проте, однією            
з гострих соціальних проблем в Україні залишається проблема несвоєчасної виплати          
заробітної плати.  

З метою реалізації пріоритету необхідно вжити заходів:  
● підвищення рівня примусового виконання рішень про стягнення       

заборгованості по заробітній платі,  забезпечення соціальних прав громадян; 
● забезпечення взаємодії органів державної виконавчої служби, місцевих       

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів щодо          
спільного вирішення проблем погашення підприємствами заборгованості; 

● здійснення інформаційно-роз’яснювальних заходів, в тому числі через засоби        
масової інформації, щодо привернення уваги суспільства до порушених питань. 
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Пріоритет 3: Забезпечення належного виконання рішень про стягнення        
аліментів. 

Основною метою реалізації пріоритету є захист права дитини на належне          
утримання. 

Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету. 
Стаття 51 Конституції України проголошує обов`язок батьків утримувати дітей до          

їх повноліття. Проте, однією з гострих соціальних проблем в Україні залишається проблема            
невиплати аліментів.  

Таким чином, є нагальна необхідність застосування органами державної виконавчої         
служби наявного ресурсу для вирішення цього завдання та зняття напруги щодо           
забезпечення прав соціально-вразливих верств населення. 

З метою реалізації пріоритету необхідно вжити заходів:  
● забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у        

порядку, встановленому законодавством; 
● підвищення рівня примусового виконання рішень про стягнення аліментів, для         

забезпечення повного захисту інтересів дітей; 
● організація інформаційно-роз`яснювальної роботи, здійснення виступів в      

засобах масової інформації та доведення до відома населення змісту заходів, що проводяться            
органами державної виконавчої служби. 
 
 

Пріоритет 4: Удосконалення правових засад запобігання та протидії корупції в          
діяльності органів державної виконавчої служби.  

Основною метою реалізації пріоритету є оптимальне зменшення рівня корупції в           
діяльності органів державної виконавчої служби, зміцнення режиму законності та         
формування в суспільстві відношення нетерпимості і негативного ставлення до корупції. 

Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету. 
Корупція в Україні, з урахуванням наслідків економічної кризи, на даний час            

набула ознак системного явища, котре поширює свій негативний вплив на всі сфери            
суспільного життя, все глибше укорінюючись у повсякденній діяльності як звичайних          
громадян так і службових осіб (державних службовців) органів державної влади та місцевого            
самоврядування. 

З урахуванням зростання рівня корупції та її поширення в діяльності органів           
державної влади, що становить загрозу національній безпеці України, необхідно забезпечити          
постійне вжиття системних та послідовних заходів, які повинні мати комплексний характер і            
базуватися на єдиній антикорупційній стратегії держави. 

З метою реалізації пріоритету необхідно вжити заходів:  
● запобігання, виявлення та усунення проявів корупції в органах державної         

виконавчої служби; 
● підготувати План заходів щодо попередження та профілактики корупційних        

правопорушень в органах державної виконавчої служби Південно-Східного       
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) на 2020 рік.  
 
 

Пріоритет 5: Підвищення кваліфікації працівників органів державної       
виконавчої служби.  

Основною метою реалізації пріоритету є забезпечення органів державної        
виконавчої служби високопрофесійними працівниками, здатними компетентно і       
відповідально виконувати покладені на них завдання, сприяти інноваційним процесам. 

Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету. 
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В органах державної виконавчої служби існує проблема плинності кадрів, що          
негативно впливає на ефективність роботи. 

В свою чергу, новоприйняті державні виконавці часто щойно закінчили вищі учбові           
заклади та не мають належного досвіду роботи та достатнього професіоналізму. 

З метою реалізації пріоритету необхідно вжити заходів:  
● забезпечувати участь працівників Управління забезпечення примусового      

виконання рішень у Дніпропетровській області у програмах підвищення кваліфікації. 
 
 
Пріоритет 6: Забезпечення підвищення ефективності виконання рішень суду та         

інших органів (посадових осіб). 
Основна мета реалізації пріоритету: 
Організація роботи з підвищення ефективності виконання рішень спрямованих на         

забезпечення доступності правосуддя, зміцнення довіри громадян до інституту примусового         
виконання рішень. 

Стан проблеми, на вирішення якої спрямовано реалізацію пріоритету: 
 Вчасно виконане рішення дозволяє уникнути додаткових платежів, обмежень (арешт майна,          

обмеження у праві займатися певним видом діяльності), адміністративної та кримінальної          
відповідальності, сприяє підвищенню доступності правосуддя, розвитку бізнесу та        
економіки, відіграє важливу соціальну роль. 

Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету: 
● з метою досягнення поставленої мети, посилити контроль за станом виконання          

рішень та вжиттям заходів щодо підвищення показника фактичного виконання; 
● здійснення моніторингу впровадження ефективності прийнятих законодавчих      

актів у сфері правового регулювання виконання судових рішень та рішень інших органів            
(посадових осіб) шляхом аналізу нормативно-правових актів, аналітичного узагальнення        
звернень громадян та юридичних осіб, статистичних даних для вжиття відповідних заходів           
реагування шляхом внесення відповідних пропозицій щодо змін до нормативно-правових         
актів України; 

● проводити роботу по організації занять з професійного навчання працівників         
відділів державної виконавчої служби, з метою підвищення рівня знань законодавства з           
примусового виконання рішень та навичок з вжиття заходів щодо своєчасного та повного            
вчинення виконавчих дій. 

 
 

Пріоритет 7: Захист прав громадян та представників бізнесу у сфері державної          
реєстрації. 

Основна мета реалізації пріоритету: 
Захист прав та інтересів громадян, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та           

громадських формувань шляхом забезпечення розгляду скарг у сфері державної реєстрації. 
Стан проблеми, на вирішення якої спрямовано реалізацію пріоритету: 
Порушення прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб, фізичних         

осіб-підприємців та громадських формувань. 
Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету: 
● прийняття та розгляд скарг у сфері державної реєстрації;  
● скасування оскаржуваних рішень у випадках, передбачених законодавством       

України, якщо вони не відповідають законам або іншим нормативним актам;  
● вжиття заходів для припинення неправомірних дій, виявлення та усунення         

причини, умови, які сприяли порушенням;  
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● притягнення винних осіб, у випадках передбачених Кодексом України про         
адміністративні правопорушення, до адміністративної відповідальності;  

● вжиття заходів для негайного повідомлення правоохоронних органів про        
виявлені порушення законодавства, що мають наслідком порушення прав та законних          
інтересів фізичних та/або юридичних осіб. 

 
Пріоритет 8: Узагальнення практики застосування у сфері державної реєстрації. 
Основна мета реалізації пріоритету: 
Вирішення актуальних проблемних питань у сфері державної реєстрації. 
Стан проблеми, на вирішення якої спрямовано реалізацію пріоритету: 
Суперечність між правовими нормами в сфері державної реєстрації, які ведуть до           

порушення системності правового регулювання і тим самим знижують його ефективність.          
Вони створюють незручності в правозастосовчій практиці. 

Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету: 
● створення робочої групи з узагальнення практики застосування законодавства        

в сфері державної реєстрації; 
● учать у засіданнях робочої групи з узагальнення практики застосування         

законодавства в сфері державної реєстрації з метою обговорення пропозицій щодо          
вдосконалення законодавства з питань держаної реєстрації; 

● підготовка інформаційно-методичних матеріалів у сфері державної реєстрації       
речових прав та бізнесу. 

 
Пріоритет 9: Застосування громадянами правових інструментів для вирішення їх         

питань в сфері державної реєстрації. 
Основна мета реалізації пріоритету: 
Реалізація прав, свобод і законних інтересів громадян в сфері державної реєстрації. 
Стан проблеми, на вирішення якої спрямовано реалізацію пріоритету: 
Громадяни не завжди обізнані щодо шляхів правового вирішення власних питань в           

сфері державної реєстрації. 
Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету: 
● якісна безоплатна первинна правова допомога, що стосується державної        

реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також державної реєстрації юридичних осіб,            
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

● допомога в вирішенні правових питань громадян у сфері державної реєстрації          
речових прав та бізнесу. 

 
 

Пріоритет 10: Створення зручних і доступних умов для отримання фізичними та           
юридичними особами якісних адміністративних послуг з питань державної реєстрації         
друкованих засобів масової інформації та громадських формувань. 

Основна мета реалізації пріоритету: 
Фізичні та юридичні особи отримують якісні й доступні послуги з державної           

реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань. 
Стан проблеми, на вирішення якої спрямовано реалізацію пріоритету: 

 Розширення системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації         
друкованих засобів масової інформації та громадських формувань, шляхом залучення         
новоутворених Центрів надання адміністративних послуг як фронт-офісів, та підвищення         
якості послуг, що надаються. 

Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету: 
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З метою забезпечення безперебійного процесу надання адміністративних послуг у         
сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань          
забезпечити роботу он-лайн інструментів, фізичні та юридичні особи отримують якісні          
адміністративні послуги з питань державної реєстрації у зручному для них місці,           
забезпечення безперебійної роботи реєстрів та їх наповнення достовірною та актуальною          
інформацією, вжиття заходів організаційного та інформаційно - роз’яснювального характеру. 
 
 

Пріоритет 11: Добір персоналу державного органу. 
Основна мета реалізації пріоритету: укомплектування штату працівників,       

забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного          
відбору, проведення оцінювання результатів службової діяльності  
та виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань. 

Стан проблеми, на вирішення якої спрямовано реалізацію пріоритету: високий         
рівень інтенсивності плинності кадрів, наявність тривалих вакантних посад, що створює          
загрозу належному функціонуванню державного органу та негативно впливає на         
результативність роботи. 

Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету:  
● оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби на        

офіційному веб-сайті Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції       
(м. Дніпро) та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування  
та реалізує державну політику у сфері державної служби; 

● проведення прозорого і неупередженого конкурсного відбору на заміщення        
вакантних посад; 

● проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують  
на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави; 

● вживання заходів щодо недопущення випадків конфлікту інтересів або його         
урегулювання на стадії працевлаштування; 

● стажування громадян з числа молоді в Південно-Східному міжрегіональному        
управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро). 

 
 
Пріоритет 12: Забезпечення доступу населення до нотаріальних послуг,        

підвищення рівня правової освіти громадян з питань вчинення нотаріальних дій. 
Основна мета реалізації пріоритету: захист прав громадян та якісне надання послуг           

суспільству. 
Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету:        

необізнаність громадян з питань вчинення нотаріальних дій призводить до надходження          
численної кількості звернень громадян. 

Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету:  
проведення правороз’яснювальної роботи серед населення шляхом проведення       

виїзних прийомів, виступів в засобах масової інформації працівників відділу, нотаріусів з           
найбільш актуальних питань. 

 
 

Пріоритет 13: Кадрове забезпечення державних нотаріальних контор. 
Основна мета реалізації пріоритету: поліпшення нотаріального обслуговування,       

підвищення доступності та якості наданих нотаріальних послуг. 
Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету:        

незабезпечення населення достатнім рівнем нотаріальних послуг наданих державними        
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нотаріусами призводить до зниження якості цих послуг та неможливості вчасної реалізації           
громадянами своїх прав. 

Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету:  
● проведення роз’яснювальної роботи серед осіб, які мають намір отримати         

свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, та приватними нотаріусами області           
щодо доцільності працевлаштування на вакантні посади державних нотаріусів у державних          
нотаріальних конторах;  

● оголошення про наявність вакантних посад в нотаріальних конторах в засобах          
масової інформації та на офіційному веб-сайті управління юстиції. 
 
 

Пріоритет 14: Контроль за дотриманням суб’єктами нормотворення вимог        
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. 

Основна мета реалізації пріоритету: 
Своєчасне виявлення та припинення порушення суб’єктами нормотворення       

законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. 
Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету: 
Прийняття нормативно-правових актів, які не відповідають вимогам чинного        

законодавства, наслідком яких є порушення прав, свобод та законних інтересів громадян. 
Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету: 
Проведення безвиїзних та виїзних перевірок, здійснення попередньої правової        

експертизи, роз’яснювальної роботи з відповідальними особами суб’єктів нормотворення. 
 

 
Пріоритет 15: Запровадження електронного документообігу в Південно-Східному       

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро). 
Основна мета реалізації пріоритету: 
Досягнення централізованої реєстрації документів Південно-Східного     

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), враховуючи відділи та         
сектори Запорізької та Кіровоградської областей. 

Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету: 
Відсутність централізованої реєстрації документів та звернень громадян, запитів на         

публічну інформацію в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства       
юстиції (м. Дніпро) з урахуванням відділів та секторів Запорізької та Кіровоградської           
областей унеможливлює єдине ведення обліку документів та контролю за всіма          
створюваними документами. Також відсутність можливості листування за допомогою        
системи електронної взаємодії. 

Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету: 
● підключення до системи електронного документообігу АСКОД керівництва,       

відділів та секторів Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції        
(м. Дніпро) з урахуванням відділів та секторів Запорізької та Кіровоградської областей; 

● здійснити підключення до системи електронної взаємодії шляхом інтеграції        
системи електронного документообігу АСКОД; 

● виділити додаткові кошти до кошторису на 2020 рік для підключення усіх           
користувачів Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції      
(м. Дніпро) з урахуванням Запорізької та Кіровоградської областей, а також всіх відділів            
ДВС та ДРАЦС у регіонах та ДНК відповідних областей.  
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Пріоритет 16: Забезпечення реалізації прав громадян при виконанні положень         
міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у          
цивільних, сімейних та кримінальних справах. 

Основна мета реалізації пріоритету: 
Організація роботи з налагодження ефективного моніторингу та контролю стану         

виконання положень чинних міжнародних договорів України про правову допомогу та          
правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах. 

Стан проблеми, на вирішення якої спрямовано реалізацію пріоритету: 
● непоодинокими є випадки несвоєчасного виконання іноземних доручень про        

надання правової допомоги згідно з положеннями чинних міжнародних договорів України          
про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах у порушення строків,            
встановлених чинним законодавством України; 

● судами допускаються помилки при складанні та оформленні документів про         
надання правової допомоги згідно з положеннями чинних міжнародних договорів України          
про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах. 

Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету: 
● з метою підвищення якості оформлюваних судовими установами міста та         

області документів на виконання положень чинних міжнародних договорів України про          
правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах, надавати методичну          
допомогу судам шляхом підготовки відповідних роз’яснювальних матеріалів та проведення         
відповідних семінарських занять; 

● щопіврічне узагальнення актуальних проблемних питань та направлення       
відповідної інформації до територіального управління Державної судової адміністрації        
України для вжиття відповідних заходів реагування шляхом доведення відповідно         
інформації до відома голів судів щодо особливостей виконання доручень, розгляду          
клопотань з урахуванням вимог відповідних чинних міжнародних договорів та норм чинного           
законодавства України, яке регулює питання надання міжнародної правової допомоги в          
цивільних, сімейних та кримінальних справах; 

● проведення правороз’яснювальної роботи серед населення щодо виконання       
міжнародних договорів України, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-порталі         
управління юстиції, опублікування статей зі вказаної тематики. 

 
 

Пріоритет 17: Забезпечення організації роботи Регіонального відділення       
Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при          
Південно – Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро). 

Основна мета реалізації пріоритету: 
Організація та координація роботи Регіонального відділення Секретаріату       

Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Південно – Східному            
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро). 

Стан проблеми, на вирішення якої спрямовано реалізацію пріоритету: 
Непоодинокими є випадки звернення громадян щодо положень Конвенції про захист          

прав людини та основоположних свобод та порядку подання заяв до Європейського суду з             
прав людини. 

Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету: 
Висвітлення інформації про положення Конвенції про захист прав людини та          

основоположних свобод та практики її застосування, а також діяльності та порядку звернень            
до Європейського суду з прав людини, шляхом розміщення відповідної інформації на           
веб-порталі Південно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.         
Дніпро). 
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Пріоритет 18: Наближення послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного          

стану до громадян. 
Основна мета реалізації пріоритету: 
Отримання громадянами більш якісних та доступних послуг у сфері державної          

реєстрації актів цивільного стану.  
Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету: 
Системне підвищення професійного рівня, зокрема в реалізації пілотних проектів         

Міністерства юстиції України, а саме:  
● участь у запровадженні пілотного проекту «Є – Малятко» для створення          

сприятливих умов для отримання послуг, пов’язаних з народженням дитини;  
● організація щодо надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів         

цивільного стану з реєстрації народження у медичних закладах міста Запоріжжя, де           
відбулися пологи, залучити до прийому документів по реєстрації народження дитини Центри           
надання адміністративних послуг міста Запоріжжя; 

● надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у форматі           
європейського зразка. 

Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету: 
● Проведення з працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного        

стану семінарів, нарад, методологічної роботи, тощо. 
● Координація роботи з органами місцевого самоврядування та закладами 

охорони здоров’я. 
● Контроль за повнотою та якістю наданих послуг. 
● Проведення активної роз’яснювальної кампанії з метою доведення до відома 

громадськості інформації про запровадження нововведень у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану. 

 
 
Пріоритет 19: Активізація роботи відділу банкрутства з погашення        

заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах-банкрутах 
Основна мета реалізації пріоритету:  
Вжиття заходів пов’язаних із зменшенням загальної суми заборгованості з виплати          

заробітної плати на підприємствах-банкрутах Дніпропетровської, Запорізької,      
Кіровоградської областей. 

Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету: 
зростання наявності значної заборгованості по заробітній платі на підприємствах-банкрутах         
Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської областей у зв’язку з порушенням        
провадження справ про банкрутство. 

Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету: 
● посилити контроль за діяльністю арбітражних керуючих, які виконують свої         

повноваження на підприємствах із заборгованістю по заробітній платі; 
● проводити постійний моніторинг (щотижнево) діяльності арбітражних      

керуючих які здійснюють свої повноваження на підприємствах із заборгованістю по          
заробітній платі; 

● проводити оперативні наради з арбітражними керуючими, які здійснюють свої         
повноваження на підприємствах із заборгованістю по заробітній платі; 

● координувати діяльність арбітражних керуючих, які здійснюють свої       
повноваження на підприємствах із заборгованістю по заробітній платі, та органів державної           
виконавчої служби Дніпропетровської, Запорізької та  Кіровоградської областей; 
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● систематично брати участь у нарадах, що проводяться Дніпропетровською,        
Запорізькою та Кіровоградською обласними державними адміністраціями, зокрема, в        
засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати          
(грошового забезпечення), пені, стипендії та інших соціальних виплат. 

 
 

 
 
 
В.о. начальника управління Ольга ЗАХАРОВА  


