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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У РЕЄСТРАЦІЙНІЙ СЛУЖБІ 

ІВАНКІВСЬКОГО МІЖРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

Електронний документообіг – це невід’ємна складова організації 
документаційного процесу органів державної влади та самоуправління. На 
початку діяльності реєстраційної служби в Іванківському районі спеціалісти 
приймали щомісяця близько 350-400 заяв на реєстрацію нерухомого майна. 
Реформи, які відбулися на весні 2015 р. забезпечили можливість реєстрації в 
будь-якому офісі в межах регіону. Позитивним моментом пілотного проекту є те, 
що рішення про присвоєння права на нерухоме майно вже виносять обласні 

служби, що унеможливлює корупцію, адже. спеціалісти, які виносять конкретне 
рішення, не мають прямого контакту з громадянами. 

На початку 2015 р. доступ до реєстрів став відкритим. Тепер всі бажаючі 
мають можливість отримати необхідну інформацію. Даною послугою можна 
скористатися за допомогою мережі Інтернет та відвідати сайти Міністерства 
юстиції України, Реєстраційного порталу. 

За допомогою Реєстраційного порталу можна здійснити електронну 
реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців, отримати ЕЦП, 
електронний або цифровий документ. Також безкоштовну інформацію щодо 
юридичних та фізичних осіб-підприємців можна отримати на веб-сайті 
Міністерства юстиції України (далі – МЮУ). Після введення запитуваних даних 
громадянин отримує відповідь в реальному часі. Відкритий доступ до інформації, 
яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, 
здійснюється через сайт МЮУ «Державний реєстр речових прав на нерухоме 
майно». Дана послуга є платною. Нажаль, реформа відкритого доступу до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є недосконалою. Основним 
недоліком є те, що багато паперової документації зареєстрованої, ще під час 
функціонування БТІ неоцифровано. Це означає, що при здійсненні запиту 
інформація буде відсутня. 

Таким чином, відповідно до постанови КМУ від 11 лютого 2016 р. № 99 
Іванківське міжрайонне управління юстиції Київської області було ліквідовано. 
Реєстраційну службу планується приєднати до Райдержадміністрації. 
Реєстраційні служби перебувають на стадії розвитку і удосконалення, свідченням 
цього є нові пілотні проекти, що вже функціонують в межах реформ. Зміни, які 
відбуваються у наданні можливості електронного обміну інформації 

реєстраційними службами, спрямовані на задоволення інформаційно-
документаційних потреб суспільства, що є запорукою успішної діяльності 
установи. 
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