ЗАТВ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Наказ Головного територіального
управління юстиції в Одеській області

План
проведення комплексних, цільових та контрольних перевірок
діяльності органів юстиції Одеської області
на II півріччя 2018 року

Л ' £

/ ......................

затвердження Плану проведення

комплексних, цільових та контрольних
перевірок

діяльності

органів

№

юстиції

з/п

Назва органу юстиції,
що перевіряється

3 питань

2

3

Одеської області на II півріччя 2018 року

Відповідно
до
Порядку
проведення
Головним
територіальним
управлінням юстиції в Одеській області перевірок діяльності його структурних
підрозділів, затвердженого наказом Головного територіального управління
ю стиції в Одеській області від 31.07.2017 № 384/03-06, та з метою здійснення
контролю за діяльністю органів і установ системи юстиції

Колимський районний з питань докумен
відділ державної ре тування та конт
єстрації актів цивіль ролю
ного стану Головного
територіального управ
ління
юстиції
в
Одеській області

цільова

5
липень

2.

Колимський районний
відділ державної вико
навчої служби Голов
ного
територіального
управління юстиції в
Одеській області

з питань докумен
тування та конт
ролю

цільова

липень

Відділ організаційної
роботи,
документу
вання та контролю
Головного
територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

3.

Саратський районний з питань система
відділ державної ре тизації законодав
єстрації актів цивіль ства
ного стану Головного
територіального управ
ління юстиції в Одесь
з
кій області

цільова

липень

Управління державної
реєстрації норматвноправових актів, право
вої роботи та правової
освіти Головного те
риторіального управ
ління юстиції в Одесь
кій області

4.

Саратський районний
відділ державної вико
навчої служби Голов
ного
територіального
управління юстиції в
Одеській області

з питань система
тизації законодав
ства

цільова

липень

Управління державної
реєстрації норматвноправових актів, право
вої роботи таТфавової
освіти Головного те
риторіального управ
ління юстиції в Одесь
кій області

1. Затвердити План проведення комплексних, цільових та контрольних
перевірок діяльності органів юстиції Одеської області на II півріччя 2018 року,
що додається.

організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального
управління юстиції в Одеській області звіти про виконання Плану проведення
комплексних, цільових та контрольних перевірок діяльності органів юстиції
Одеської області за II півріччя 2018 року.
3. Контроль за викондршнвыцфго наказу залиш щ оздсобою .

і

Назва структурного
підрозділу Головного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6

1.

НАКАЗУЮ:

2. Керівникам структурних підрозділів Головного територіального
управління юстиції в Одеській області, що здійснюють перевірки діяльності
органів юстиції Одеської області, у строк до 18.01.2019, надати до відділу

Термін
Вид
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

...

4

Відділ організаційної
роботи,
документу
вання та контролю
Г оловного
територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області

2
№

! з/п

і
5.

Назва органу юстиції,
що перевіряється

2

3 питань

Вид
Термін
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

Назва структурної о
підрозділу Головного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6

3

4

районна
нотаріальна

з питань система
тизації законодав
ства

контрольна

5
липень

6.

Перший Київський від
діл держ авної виконав
чої служби міста Одеса
Головного територіаль
ного управління юсти
ц ії в Одеській області

з питань органі
зації
роботи
3
напрямку
пред
ставництва інтере
сів відділу у судах

цільова

липень

Відділ судової роботи
та міжнародного спів
робітництва
Голов
ного територіального
управління юстиції в
Одеській області

7.

Балтський
районний з питань діяльно
відділ держ авної реєст сті відділу держав
рації актів цивільного ної реєстрації ак
стану Головного тери тів
цивільного
торіального управління стану
ю стиції
в
Одеській
області

комплексна

липень

Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Г оловного
територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області

8.

Ананьївський районний з питань діяльно
відділ держ авної реєст сті відділу держ ав
рації актів цивільного ної реєстрації ак
стану Головного тери тів
цивільного
торіального управління стану
ю стиції
в
Одеській
області

контрольна

липень

Відділ держ авної ре
єстрації актів цивіль
ного стану У правління
державної реєстрації
Головного
територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області

Саратська
держ авна
їсонтора

Управління державної
реєстрації норматвноправових актів, право
вої роботи та правової
освіти Головного те
риторіального управ
ління юстиції в Одесь
кій області

№

з/п

Назва органу юстиції,
що перевіряється

3 питань

Вид
Термін
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

1

2

3

4

9.

Суворовський
район
ний у місті Одесі відділ
державної
реєстрації
актів цивільного стану
Головного територіаль
ного управління юсти
ції в Одеській області

з питань дотри
мання вимог зако
нодавства при на
данні правової до
помоги у сфері
державної
ре
єстрації актів циві
льного стану та ви
конання
вимог
статті 16 Договору
між Україною та
Республікою М ол
дова про правову
допомог}7 та пра
вові відносини у
цивільних і кри
мінальних справах
1993 року, статті
16 Договору між
Україною і Рес
публікою Польща
про правову допо
могу та правові
відносини у
ци
вільних і кримі
нальних справах
1993 року, статті
17 Договору між
Україною і Латвій
ською
Республі
кою про правову
допомогу та пра
вові відносини у
цивільних, сімей
них, трудових і
кримінадьних
справах 1995 року

цільова

5
липень

Назва структурного
підрозділу Головного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6
Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Головного
територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

4
№

з/п

Назва органу юстиції,
що перевіряється

1
2
районний
10. Кілійський
відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Головного
територіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області

11. П одільський міжрайон
ний відділ державної
виконавчої
, служби
Головного територіаль
ного управління ю сти
ції в Одеській області

3 питань

5
Термін
Вид
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

3

4

з питань дотри
мання вимог зако
нодавства при на
данні правової до
помоги у сфері
державної
ре
єстрації актів ци
вільного стану та
виконання вимог
статті 16 Договору
між Україною та
Республікою М ол
дова про правову
допомогу та пра
вові відносини у
цивільних і кримі
нальних справах
1993 року, статті
16 Договору між
Україною і Респу
блікою
Польща
про правову допо
могу та правові ві
дносини у цивіль
них і криміналь
них справах 1993
року, статті 17 До
говору між Украї
ною і Латвійською
Республікою про
правову допомогу
та правові відно
сини у цивільних,
сімейних, трудо
вих і криміналь
них справах 1995
року
з питань докумен
тування та конт
ролю

цільова

5
липень

Назва структурного
підрозділу Головного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6
-і
Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Г оловного територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

№

з/п

Назва органу юстиції,
що перевіряється

1
2
12. Подільський

3 питань

3

міськра- з питань докумен
йонний відділ держав тування та конт
ної реєстрації актів ци ролю
вільного стану Голов
ного
територіального
управління ю стиції в
Одеській області

13. Перший Суворовський
відділ держ авної вико
навчої служби міста
Одеса Головного тери
торіального управління
юстиції
в
Одеській
області

14. Другий

Суворовський
відділ держ авної вико
навчої служби міста
Одеса Головного тери
торіального управління
ю стиції
в
Одеській
області

з питань система
тизації законодав
ства

Вид
Термін
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

4
цільова

5
серпень

цільова

серпень

Назва структурного
підрозділу Г оловного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6
Відділ організаційної
роботи,
документу
вання та контролю
Г оловного
територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області
Управління державної
реєстрації норматвноправових актів, право
вої роботи та правової
освіти Головного те
риторіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області

з питань система

цільова

серпень

тизації законодав
ства

Управління державної
реєстрації норматвноправових актів, право
вої роботи та правової
освіти Головного те
риторіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області

15. Перший М алиновський з питань організа

цільова

серпень

Відділ судової роботи
т а міжнародного спів
робітництва
Г олов
ного територіального
управління юстиції в
Одеській області

комплексна

серпень

Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
держ авної реєстрації
Г оловного
територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

відділ держ авної вико ції роботи з на
навчої служби міста прямку представ
Одеса Головного тери ництва
інтересів
торіального управління відділу у судах
ю стиції
в
Одеській
області

16. Захарівський районний
цільова

..

серпень

Відділ організаційної
роботи,
документу
вання та контролю
Головного територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

з питань діяльно
відділ держ авної реєст сті від ділу держ ав
рації актів цивільного ної
реєстрації
стану Головного тери актів цивільного
торіального управління стану
юстиції
в
Одеській
області

6
№

Назва органу юстиції,
що перевіряється

3 питань

1
2
17. Роздільнянський район з

3

з/п

питань дотри
ний відділ державної мання вимог зако
реєстрації актів цивіль нодавства при дер
ного стану Головного ж авній реєстрації
територіального управ розірвання ш любу
ління ю стиції в Одесь
кій області

18. Колимський

районний з питань дотри
відділ держ авної ре мання вимог зако
єстрації актів цивіль нодавства при дер
ного стану Головного жавній реєстрації
територіального управ розірвання шлюбу
ління ю стиції в Одесь
кій області

19. Перший

Приморський
відділ держ авної вико
навчої служ би міста
О деса Головного тери
торіального управління
ю стиції
в
Одеській
області
20. Другий Приморський
відділ держ авної вико
навчої служ би міста
Одеса Головного тери
торіального управління
ю стиції
в
Одеській
області
21. Перший Суворовський
відділ держ авної вико
навчої служ би міста
Одеса Головного тери
торіального управління
ю стиції
в
Одеській
області
22. Другий Суворовський
відділ держ авної вико
навчої служби міста
Одеса Головного тери
торіального управління
ю стиції
в
Одеській
області

7
Вид
Термін
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

4
цільова

цільова

5
серпень

серпень

Назва структурного
підрозділу Головного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6
Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Г оловного територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області
Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Г оловного територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області
Управління державної
виконавчої
служби
Г оловного територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

з питань достовір
ності надання ста
тистичних даних
по
виконанню
виконавчих доку
ментів

цільова

з питань достовір
ності надання ста
тистичних даних
по
виконанню
виконавчих доку
ментів

цільова

серпень

Управління державної
виконавчої
служби
Головного
територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

з питань достовір
ності надання ста
тистичних даних
по
виконанню
виконавчих доку
ментів

цільова

серпень

Управління державної
виконавчої
служби
Г оловного територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

з питань достовір
ності надання ста
тистичних даних
по
виконанню
виконавчих доку
ментів

цільова

серпень

Управління державної
виконавчої
служби
Г оловного територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

серпень

Назва органу юстиції,
що перевіряється

3 питань

і
2
3
23. Перший Київський від з питань достовір

Термін
Вид
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

4

Назва структурного
підрозділу Г оловного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6

цільова

5
серпень

цільова

серпень

Управління державної
виконавчої
служби
Головного
територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області

з питань достовір
відділ державної вико ності надання ста
навчої служби міста тистичних даних
Одеса Головного тери по
виконанню
торіального управління виконавчих доку
ю стиції
в
Одеській ментів
області
26. Другий М алиновський з питань достовір
відділ держ авної вико ності надання ста
навчої служби міста тистичних даних
Одеса Головного тери по
виконанню
торіального управління виконавчих доку
юстиції
в
Одеській ментів
області

цільова

серпень

Управління державної
виконавчої
служби
Головного територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

цільова

серпень

Управління державної
виконавчої
служби
Г оловного
територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області

27. Любашівський

цільова

вересень

28. Любашівський

цільова

вересень

Відділ організаційної
роботи,
документу
вання та контролю
Г оловного територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області
Відділ організаційної
роботи,
документу
вання та контролю
Г оловного
територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області

діл державної виконав ності надання ста
чої служби міста Одеса тистичних даних
Головного територіаль по
виконанню
ного управління ю сти виконавчих доку
ції в Одеській області
ментів

24. Другий Київський від з питань достовір
діл державної виконав
чої служби м іста Одеса
Головного територіаль
ного управління ю сти
ції в Одеській області

ності надання ста
тистичних даних
по
виконанню
виконавчих доку
ментів

25. Перший М алиновський

район з питань докумен
ний відділ державної тування та конт
виконавчої
служби ролю
Головного територіаль
ного управління юсти
ції в Одеській області

район з питань докумен
ний відділ державної тування та конт
реєстрації актів цивіль ролю
ного стану Головного
територіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області

Управління державної
виконавчої
служби
Головного
територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

9
Ка
з/п

Назва органу юстиції,
що перевіряється

3 питань

1
2
3
29. Одеський міський від з питань система
діл держ авної реєстрації
актів цивільного стану
Головного територіаль
ного управління юсти
ції в Одеській області

Вид
Термін
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

4
цільова

5
вересень

тизації законодав
ства

Назва структурного
підрозділу Головного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6
Управління державної
реєстрації норматвноправових актів, право
вої роботи та правової
освіти Головного те
риторіального управ
ління юстиції в Одесь
кій області

30. Другий Київський від з питань організа

цільова

вересень

Відділ судової роботи
та міжнародного спів
робітництва
Голов
ного територіального
управління юстиції в
Одеській області

з питань діяльно
сті відділу держав
ної реєстрації ак
тів
цивільного
стану

комплексна

вересень

Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Г оловного територі
ального
управління^,
юстиції в Одеській
області

з питань діяльно
сті відділу держав
ної реєстрації ак
тів
цивільного
стану

контрольна

діл держ авної виконав ції роботи з напря
чої служби міста Одеса мку представниц
Головного територіаль тва інтересів від
ного управління юсти ділу у судах
ції в Одеській області

31. Белградський районний
відділ держ авної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Головного
територіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області

32. Чорноморський

місь
кий відділ держ авної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Головного
територіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області

вересень

Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Г оловного територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

№

з/п

Назва органу юстиції,
що перевіряється

3 питань

1
2
3
33. Одеський міський від з питань дотримання

Вид
Термін
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

цільова

5
вересень

цільова

вересень

4

діл держ авної реєстрації
актів цивільного стану
Головного територіаль
ного управління ю сти
ції в Одеській області

Порядку, умов і
строків зберігання
книг державної ре
єстрації актів
ци
вільного стану, мет
ричних книг у відді
лах державної ре
єстрації актів циві
льного стану та їх
передачі до держав
них архівів, затвер
дженого
наказом
Міністерства юсти
ції України
від
30.12.2013
№ 2804/5, зреєстрованого у Міністерс
тві юстиції України
від
31.12.2013
за №2241/24773
34. Біляївський
По
міськ- дотримання
районний відділ дер рядку, умов і строків
жавної реєстрації актів зберігання книг дер
цивільного стану Голо жавної
реєстрації
вного територіального актів
цивільного
управління ю стиції в стану,
метричних
Одеській області
книг у відділах дер
жавної
реєстрації
актів
цивільного
стану та їх передачі
до державних архі
вів, затвердженого
наказом Міністерс
тва юстиції України
від
30.12.2013
№ 2804/5, зареєстро
ваного у Міністерс
тві юстиції України
від
31.12.2013
за №2241/24773

Назва структурного
підрозділу Г оловного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6
Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Г оловного
територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області

Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Головного
територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

10
№

з/п

Назва органу юстиції,
що перевіряється

1
2
35. Роздільнянський

3 питань

11
Вид
Термін
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

3

4

між
районний відділ держа
вної виконавчої служби
Головного територіаль
ного управління ю сти
ц ії в Одеській області
36. Ю жненський міський
відділ держ авної вико
навчої служби Голов
ного
територіального
управління ю стиції в
Одеській області
37. Ананьївський районний
відділ держ авної вико
навчої служби Голов
ного
територіального
управління ю стиції в
Одеській області

з питань вико
нання рішень про
стягнення заборго
ваності по алімен
тах та на користь
держави
з питань вико
нання рішень стяг
нення заборгова
ності по аліментах
та
на
користь
держави
з питань докумен
тування та конт
ролю

цільова

38. Ананьївський районний

з питань докумен
тування та конт
ролю

цільова

жовтень

з питань система
тизації законодав

цільова

жовтень

відділ
держ авної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Головного
територіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області
39. Березівський районний
відділ
держ авної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Головного
територіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області

цільова

цільова

5
вересень

вересень

жовтень

Назва структурного
підрозділу Г оловного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6
Управління державної
виконавчої
служби
Г оловного територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області
Управління державної
виконавчої
служби
Г оловного територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області
Відділ організаційної
роботи,
документу
вання та контролю
Г оловного територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області
Відділ організаційної
роботи,
документу
вання та контролю
Г оловного територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області
Управління державне'?'5'
реєстрації норматвноправових актів, право
вої роботи та правової
освіти Головного те
риторіального управ

ства

№

з/п

3 питань

Назва органу юстиції,
що перевіряється

1
2
41. Березівська
державна
контора

районна
нотаріальна

Термін
Вид
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

3

4

з питань система
тизації законодав

цільова

5
жовтень

Назва структурного
підрозділу Головного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6
Управління державної
реєстрації норматвноправових актів, право

ства

вої роботи та правової
освіти Головного те
риторіального

управ

ління юстиції в Одесь
кій області

42. Арцизький

районний
відділ держ авної вико
навчої служби Голов
ного
територіального
управління ю стиції в
Одеській області

цільова

жовтень

Відділ судової роботи
та міжнародного спів
робітництва
Г олов
ного територіального
управління ю стиції в
Одеській області

комплексна

жовтень

питань дотри
мання вимог зако
нодавства при дер
жавній реєстрації
смерті та надання
відповідної звітносй

цільова

жовтень

Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Г оловного територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області
Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Головного
територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

дотримання вимог
законодавства при
державній реєст
рації смерті та
надання відповід
ної звітності

цільова

жовтень

з питань організа
ції роботи з
на
прямку представ
ництва інтересів
відділу у судах

з питань діяльно
у місті Одесі відділ дер сті відділу держ ав
жавної реєстрації актів ної реєстрації ак
цивільного
цивільного стану Голо тів
вного територіального стану
управління ю стиції в
Одеській області

43. Приморський районний

44. Одеський міський від з
діл державної реєстрації
актів цивільного стану
Головного територіаль
ного управління юсти
ції в Одеській області

ління юстиції в Одесь
кій області

40. Березівський районний

з питань система

відділ держ авної вико
навчої служби Голов
ного
територіального
управління ю стиції в
Одеській області

тизації законодав
ства

контрольна

жовтень

Управління державної
реєстрації норматвноправових актів, право
вої роботи та правової
освіти Головного те
риторіального управ
ління юстиції в Одесь
кій області

45. Ренійський

районний
відділ держ авної реєст
рації актів цивільного
стану Головного тери
торіального управління
ю стиції
в
Одеській
області

Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Головного
територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

13

12
№

з/п

Назва органу юстиції,
що перевіряється

1
2
46. Белградський районний

47.

48.

49.

50.

відділ держ авної вико
навчої служби Голов
ного
територіального
управління ю стиції в
Одеській .області
Чорноморський
місь
кий відділ державної
виконавчої
служби
Головного територіаль
ного управління ю сти
ції в Одеській області
Окнянський районний
відділ
держ авної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Головного
територіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області
Миколаївський район
ний відділ державної
реєстрації актів цивіль
ного стану Головного
територіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області
Перший М алиновський
відділ держ авної вико
навчої служби міста
Одеса Головного тери
торіального управління
ю стиції
в
Одеській
області

3 питань

Вид
Термін
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

3

4

з питань вико
нання рішень про
стягнення заборго
ваності по алімен
тах та на користь
держави
з питань вико
нання рішень про
стягнення заборго
ваності по алімен
тах та на користь
держави
з питань докумен
тування та конт
ролю

контрольна

цільова

цільова

5
жовтень

жовтень

листопад

з питань докумен
тування та конт
ролю

цільова

листопад

з питань система
тизації законодав
ства

цільова

листопад

Назва структурного
підрозділу Г оловного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6
Управління державної
виконавчої
служби
Головного територіа
льного
управління
ю стиції в Одеській
області
Управління державної
виконавчої
служби
Головного територіа
льного
управління
юстиції в Одеській
області
Відділ організаційної
роботи,
документу
вання та контролю
Г оловного територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області
Відділ організаційної
роботи,
документу
вання та контролю
Головного територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області
Управління державної .
реєстрації норматвноправових актів, право
вої роботи та правової
освіти Головного те
риторіального управ
ління юстиції в Одесь
кій області

51. Біляївський

міськрайонний відділ держав
ної виконавчої служби
Головного територіаль
ного управління ю сти
ції в Одеській області

з питань система
тизації законодав
ства

цільова

листопад

Управління державної
реєстрації норматвноправових актів, право
вої роботи та правової
освіти Головного те
риторіального управ
ління юстиції в Одесь
кій області

№

з/п

Назва органу юстиції,
що перевіряється

1
2
52. Приморський районний

3 питань

Термін
Вид
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

3

4

з питань система

цільова

5
листопад

у місті Одесі відділ дер тизації законодав
жавної реєстрації актів ства
цивільного стану Голо
вного територіального
управління юстиції в
Одеській області

53. Біляївський

міськрайонний відділ держав
ної реєстрації актів ци
вільного стану Голов
ного
територіального
управління юстиції в
Одеській області

54. Саратський

районний
відділ державної вико
навчої служби Голов
ного
територіального
управління юстиції в
Одеській області

з питань система

вої роботи та правової
освіти Головного те
риторіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області
контрольна

листопад

Управління державної
реєстрації норматвноправових актів, право
вої роботи та правової
освіти Головного те

з питань організа
ції роботи з на
прямку представ
ництва інтересів
відділу у судах

район з питань діяльно
ний відділ державної сті відділу держ ав
реєстрації актів цивіль ної реєстрації ак
ного стану Головного тів
цивільного
територіального управ с^ану
ління ю стиції в Одесь
кій області

районний
відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Головного
територіального управ
ління юстиції в Одесь
кій області

Управління державної
реєстрації норматвноправових актів, право

тизації законодав
ства

55. М иколаївський

56. Іванівський

Назва структурного
підрозділу Головного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6

з питань діяльно
сті відділу держ ав
ної реєстрації ак
тів
цивільного
стану

цільова

листопад

комплексна

листопад

комплексна

листопад

риторіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області
Відділ судової роботи
та міжнародного спів
робітництва
Г олов
ного територіального
управління юстиції в
Одеській області

Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
держ авної реєстрації
Головного
територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області
Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
держ авної ''реєстрації
Головного
територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

14
№

з/п

Назва органу юстиції,
що перевіряється

1

2

3 питань

15
Вид
Термін
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

3

4

5

з питань дотри
мання вимог зако
нодавства при дер
ж авній реєстрації
шлюбу, у тому чи
слі у ході реаліза
ції розпорядження
Кабінету
М і
ністрів
України
від
13.07.2016
№
502-р
«Про
запровадження
реалізації
пілотного проекту щодо
державної
ре
єстрації шлюбу»

цільова

листопад

з питань дотри
мання вимог зако
нодавства при дер
жавній реєстрації
шлюбу, у тому чи
слі у ході реаліза
ції розпорядження
Кабінету
М і
ністрів
України
від
13.07.2016
№
502-р
«Про
запровадження ре
алізації пілотного
проекту щодо дер
ж авної реєстрації
шлюбу»

цільова

59. Великомихайлівський
з питань вико
між районний
відділ нання ріш ень про
державної виконавчої стягнення заборго
служби Головного тери ваності по алімен
торіального управління тах та на користь
ю стиції
в
Одеській держави
області

цільова

57. Білгород-Дністровський міськрайонний від
діл держ авної реєстрації
актів цивільного стану
Головного територіаль
ного управління юсти
ції в Одеській області

58. Біляївський
міськра
йонний відділ держав
ної реєстрації актів ци
вільного стану Голов
ного
територіального
управління ю стиції в
Одеській області

Назва структурного
підрозділу Г оловного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6
Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Головного територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області

№

з/п

Назва органу юстиції,
що перевіряється

1
2
60. Березівський районний

Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Головного
територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

4
цільова

5
грудень

61. Березівський міжрайон з питань докумен

цільова

грудень

Відділ організаційної
роботи,
документу
вання та контролю
Г оловного територі ального
управління
ю стиції в Одеській
області

контрольна

грудень

Управління державної

відділ
держ авної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Головного
територіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області

62. Чорноморський

місь
кий відділ держ авної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Головного
територіального управ
ління ю стиції в Одесь
кій області

тування та конт
ролю

з питань система
тизації законодав

Відділ організаційної
роботи,
документу
вання та контролю
Г оловного територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області

реєстрації норматвноправових актів, право
вої роботи та правової
освіти Головного те

ства

риторіального управ
ління юстиції в Одесь
кій області

місь з питань система
кий відділ державної тизації законодав
виконавчої
служби ства
Головного територіаль
ного управління юсти
ції в Одеській області
%

Управління державної
виконавчої
служби
Головного територіа
льного
управління
ю стиції в Одеській
області

Назва структурного
підрозділу Головного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6

3

63. Чорноморський

листопад

Вид
Термін
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

з питань докумен
тування та конт
ролю

ний відділ державної
виконавчої служби Го
ловного
територіаль
ного управління ю сти
ції в Одеській області

листопад

3 питань

64. С уворовський

район з питань дотри
ний у місті Одесі відділ мання вимог зако
державної реєстрації ак нодавства при дер
тів цивільного стану жавній реєстрації
Головного територіаль зміни імені
ного управління юсти
ції в Одеській області

контрольна

грудень

Управління державної
реєстрації норматвноправових актів, право
вої роботи т а правової
освіти Головного те

цільова

грудень

риторіального управ
ління юстиції в Одесь
кій області
В ід д іл державної р е 
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Г оловного територі
ального
управління
ю стиції в Одеській
області

№

з/п

1
65.

Назва органу юстиції,
що перевіряється

3 питань

2

3

Савранський районний з питань дотри
відділ держ авної ре мання вимог зако
єстрації актів цивіль нодавства при дер
ного стану Г оловного жавній реєстрації
територіального управ зміни імені
ління ю стиції в Одесь
кій області

Начальник відділу організаційної роботи,
документування та контролю Головного
територіального управління юстиції
в Одеській області

Термін
Вид
перевірки виконання
(комплексна,
цільова,
контрольна)

4
цільова

5
грудень

Назва структурного
підрозділу Г оловного
територіального
управління юстиції в
Одеській області,
відповідального за
проведення
перевірки
6
Відділ державної ре
єстрації актів цивіль
ного стану Управління
державної реєстрації
Г оловного територі
ального
управління
юстиції в Одеській
області

О.О. Бондарюк

