
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                        

Від  12.03.2020    м. Бурштин              № 139 

 

Про створення комісії з передачі  

на зберігання до архівного відділу 

виконкому архівних заповітів, 

що посвідчені посадовими особами 

 

 Враховуючи статті 14, 37 Закону України «Про нотаріат», Постанову КМУ від 

03.07.2013 № 468 «Деякі питання реєстрації заповітів у Спадковому реєстрі», рішення 

міської ради від 26.10.2018 № 01/61-18 «Про створення архівного відділу виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради та затвердження Положення про архівний відділ 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», з метою забезпечення збереження та 

архівування документів нотаріального діловодства та архіву, що стосуються нотаріальних 

дій з оформлення спадщини, відповідно до вимог, встановлених для нотаріусів, 

 

1. Створити комісію з передачі на зберігання до архівного відділу виконкому архівних 

заповітів, що посвідчені посадовими особами у складі трьох чоловік: 

 

Любов Янків –  голова комісії, начальник архівного відділу; 

Лариса Петрів      –  секретар комісії, архіваріус архівного відділу; 

Олена Александрів   -    член комісії, начальник організаційного відділу. 

 

2. Керуючому справами виконкому (С.Видай) підготувати документи для передачі до 

архівного відділу виконкому міської ради. 

3. Начальнику архівного відділу (Л.Янків) провести підготовчі роботи та скласти акти 

приймання –передачі на зберігання до архівного відділу виконкому архівних 

заповітів, що посвідчені посадовими особами. 

4.  Комісії з передачі на зберігання до архівного відділу виконкому архівних заповітів, 

що посвідчені посадовими особами підготувати звернення до державної архівної 

установи в Івано-Франківській області щодо передачі на постійне зберігання. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                       Роксолана Джура 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснювальна записка 

 

Постанова КМУ від 03.07.2013 № 468 «Деякі питання реєстрації заповітів у Спадковому 

реєстрі» говорить проте, що заповіти, посвідчені посадовими особами, які зазначені в статті 

37 Закону України «Про нотаріат» та передані на зберігання до архівних відділів міських рад, 

підлягають безоплатній державній реєстрації в Спадковому реєстрі.  

Ст.14 Закону України «Про нотаріат» зазначає, що уповноважені посадові особи органів 

місцевого самоврядування забезпечують збереження та архівування документів 

нотаріального діловодства та архіву, що стосуються нотаріальних дій з оформлення 

спадщини, відповідно до вимог, встановлених для нотаріусів. 

Проте, відповідно до вищезазначеного нормативно-правового акту в населених пунктах, 

де є нотаріуси (нотаріальні контори), нотаріальні дії, передбачені статтею 37 цього Закону, 

посадовими особами органів місцевого самоврядування не вчиняються . 

Починаючи з 2005 року на території Бурштинської міської ради розпочато реєстрацію 

робочих місць приватних нотаріусів, що унеможливило вчинення нотаріальних дій 

посадовими особами виконкому Бурштинської міської ради. За відсутності архівного відділу 

у Бурштинській міській раді, зазначені заповіти зберігались та продовжують зберігатись у 

керуючих справами виконкому. 

Ураховуючи рішення міської ради від 26.10.2018 № 01/61-18 «Про створення архівного 

відділу виконавчого комітету Бурштинської міської ради та затвердження Положення про 

архівний відділ Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», вкрай важливо 

передати на зберігання та впорядкування архівних справ, що стосуються нотаріальних дій з 

оформлення спадщини у виконкомі міської ради до архівного відділу виконкому з метою 

дотримання норм чинного законодавства. 

 

 

Керуючий справами  

виконкому      Світлана Видай 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#n386

