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від_________ _____ Суми № _____

Про задоволення скарги 
Бурлаки Юрія Олександровича 
у повному обсязі

Відповідно до вимог підпункту «г» пункту 2 частини 6 статті 34 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань», пункту 14 Порядку розгляду скарг на 
рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної 
реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128

НАКАЗУЮ:

1. Скаргу Бурлаки Юрія Олександровича від 07.09.2020, зареєстровану у 
Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 
(м. Суми) 08.09.2020 за № Б-1849, щодо бездіяльності державного реєстратора 
відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету Глухівської міської 
ради Глазунова Олега Івановича (далі -  державний реєстратор Глазунов О.І.) 
стосовно державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - 
Глухівська міська рада Сумської області (код ЄДРПУ - 36235340), що містяться 
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), задовольнити у 
повному обсязі.

2. Тимчасово блокувати доступ державному реєстратору Глазунову О.І. 
до Єдиного державного реєстру строком на 1 місяць.

3. Виконання цього наказу в частині тимчасового блокування доступу 
державного реєстратора Глазунова О.І. до Єдиного державного реєстру 
покласти на Сумську регіональну філію державного підприємства «Національні 
інформаційні системи».

Підстава: висновок Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 
державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації при Північно-Східному 
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) від 21.09.2020 за результатами

Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми)
від 22.09.2020 № 299/7
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розгляду скарги Бурлаки Юрія Олександровича від 07.09.2020, зареєстрованої у Північно

Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 08.09.2020 за 
№ Б-1849.

Начальник управління Ірина СВИСТУН

$ и Ч л ги ш -ги Ж І



висновок
Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб’єктів державної реєстрації при Північно-Східному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми)

21 вересня 2020 року., 09год 00 хв. -  10 год. 00 хв. м. Суми

Колегія з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб’єктів державної реєстрації при Північно-Східному 
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) у складі 
Дуднікової Наталі (співголови Колегії), Ісаєвої Світлани, Вишняк Тетяни, 
Гіріч Наталії, Балаби Аліни, Жиленко Марини, (секретаря Колегії) 
Петрика Василя,

розглянувши скаргу від 07.09.2020, зареєстрованої у Північно-Східному 
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 08.09.2020 за 
№ Б-1849,

щодо бездіяльності державного реєстратора відділу з питань державної 
реєстрації виконавчого комітету Глухівської міської ради Глазунова Олега 
Івановича (далі -  державний реєстратор Глазунов О.І.) стосовно державної 
реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).

Зі змісту вказаної скарги вбачається наступне:
Бурлака Юрій Олександрович у своїй скарзі скаржиться на бездіяльність 

державного реєстратора Глазунова О.І. стосовно державної реєстрації змін до 
відомостей про юридичну особу - Глухівська міської ради Сумської області 
(36235340), що містяться у Єдиному державному реєстрі.

На думку, скаржника державним реєстратором Глазуновим О.1. порушено 
вимоги статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань» (далі - Закон») 
стосовно строків розгляду документів, поданих для державної реєстрації змін 
до відомостей про юридичну особу - Глухівську міську раду Сумської області.

Так, 26.08.2020 скаржником було подано заяву про державну реєстрацію 
змін до відомостей про юридичну особу - Глухівської міської ради Сумської 
області (36235340), що містяться у Єдиному державному реєстрі разом та інші 
документи, визначені законом. Вказану заяву разом із документами для 
державної реєстрації було прийнято державним реєстратором відділу державної 
реєстрації виконавчого комітету Глухівської міської ради Свириденко 
Людмилою Анатоліївною (далі -  державний реєстратор Свириденко Л.А.), яка 
була звільнена того ж дня із займаної посади.

Станом на 04.09.2020 державна реєстрація змін до відомостей про 
юридичну особу - Глухівської міської ради Сумської області, не проведена.

Однак, державним реєстратором Глазуновим О.І. були завершені всі 
реєстраційні дії по іншим заявам про державну реєстрацію, які не встигла
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завершити державний реєстратор Свириденко Л.А., окрім, проведення 
державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - Глухівської 
міської ради Сумської області (реєстраційний номер справи 162700036025).

Також скаржник зазначає, що 03.09.2020 відбулося позачергове засідання 
Глухівської міської ради сьомого скликання на якому більшістю депутатів було 
прийнято рішення № 530 «Про дострокове припинення повноважень
Глухівського міського голови Терещенка М». Також було прийнято рішення 
Глухівської міської ради № 529 «Про дію рішень міської ради призупинених 
міським головою» (копії додаються)

При цьому, скаржник у своїй скарзі зазначає, що рішення Глухівської 
міської ради від 25.08.2020 № 527 «Про дострокове припинення повноважень 
секретаря Глухівської міської ради Демішевої О.М.» є чинним (копії 
додаються). Таким чином, на думку' скаржника, державний реєстратор 
Глазунов О.І. своєю бездіяльністю доводить до колапсу роботу Глухівської 
міської ради Сумської області.

Па підставі вимог статті 34 Закону, скаржник Бурлака Юрій 
Олександрович просить провести державну реєстрацію змін до відомостей про 
юридичну особу - Глухівської міської ради Сумської області та тимчасово 
блокувати доступ державному реєстратору Глазунову О.І. до Єдиного 
державного реєстру

Мотиви рішення Колегії у стислому викладенні

Відповідно до вимог пунктів 5,6,8 частини другої статті 25 Закону, 
порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на 
підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, 
включає, зокрема: перевірку документів на наявність підстав для 
зупинення розгляду документів; перевірку документів на наявність підстав 
для відмови в державній реєстрації та проведення реєстраційної дії (утому 
числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для 
зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом 
внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Згідно вимог пункту 1 частини першої статті 26 Закону, розгляд 
документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших 
реєстраційних дій, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців - протягом 24 годин після надходження документів, поданих 
для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім 
вихідних та святкових днів.

За результатами проведеного аналізу документів в тому числі заяв за 
період з 26.08.2020 по 09.09.2020, які містяться у Єдиному державному 
реєстрі, встановлено, що серед вказаних заяв, була наявна заява від
26.08.2020 № 55133125, яку було подано заявником - Бурлакою Юрієм 
Олександровичем стосовно державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу щодо Глухівської міської ради Сумської області.
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Одразу, необхідно зазначити, що за відсутності на робочому місці 
(з 26.08.2020 по 06.09.2020) державного реєстратора відділу з питань 
державної реєстрації виконавчого комітету Глухівської міської ради 
Сумської області Свириденко Л.А., начальник вказаного відділу Глазунов
О.І., виконуючи функції державного реєстратора, приступив 31.08.2020 до 
виконання своїх посадових обов’язків після свого лікарняного (з 27.08.2020 
по 28.08.2020), при цьому, останній з 31.08.2020 по 09.09.2020 здійснював 
розгляд інших заяв, які містяться у Єдиному державному реєстрі, у строки, 
визначені законом, проте, проігнорував розгляд раніше поданої заяви від
26.08.2020 за № 55133125 (щодо державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу - Глухівська міської ради Сумської області (36235340)), а 
лише розглянув її 07.09.2020 ( за результатами розгляду якої, прийняв 
рішення про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі 
за номером 27566562505), з порушенням вимог пункту 1 частини першої 
статті 26 Закону, що вказує на порушення останнім строку розгляду 
документів, поданих для державної реєстрації за даною заявою, та свідчить 
про факт бездіяльності, ігнорування та зволікання державного реєстратора 
Глазунова О.І. у прийнятті відповідного рішення у сфері державної 
реєстрації за результатом розгляду вищевказаної заяви.

Мотиви рішення Колегії у розгорнутому вигляді

Аналізуючи обставини, викладені у скарзі, відомості, які містяться у 
Єдиному державному реєстрі, Колегією встановлено наступне.

26.08.2020 заявник Бурака Ю.О. звернувся до відділу державної реєстрації 
виконавчого комітету Глухівської міської ради Сумської області із заявою щодо 
державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме: з наміром 
зміни керівника (голову) та підписанта Глухівської міської ради Сумської 
області. Вказану заяву було прийнято і зареєстровано державним реєстратором 
Свиридовою Л.А. у Єдиному державному реєстрі за № 55133125.

Разом із заявою щодо державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу - Глухівська міська ради Сумської області заявником 
Бурлакою Ю.О. було подано наступний пакет документів: рішення Глухівської 
міської ради Сумської області від 06.08.2020 № 514 «Про скасування рішення 
міської ради від 25.03.2020 № 403 «Про дострокове припинення повноважень 
Глухівського міського голови» поновлення Тереіценка М. на посаді 
Глухівського міського голови»; рішення Глухівської міської ради Сумської 
області від 25.08.2020 № 525 «Про уповноваження секретаря міської ради 
«рішення Глухівської міської ради Сумської області від 25.08.2020 № 528 «Про 
обрання секретаря Глухівської міської ради»; рішення Глухівської міської ради 
Сумської області «Про звільнення секретаря міської ради Бурлаки Ю.О. та 
поновлення Демішевої О.М. на посаді секретаря Глухівської міської ради»; 
рішення Глухівської міської ради Сумської області від 25.08.2020 № 527 «Про 
дострокове припинення повноважень секретаря Глухівської міської ради 
Демішевої О.М.»; рішення Глухівської міської ради Сумської області від
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06.08.2020 № 515 «Про дострокове припинення повноважень Глухівського 
міського голови Терещенка М.»

За результатом розгляду заяви від 26.08.2020 за № 55133125, 07.09.2020 
державним реєстратором Глазуновим О.І., було прийнято рішення про відмову 
у державній реєстрації у Єдиному державному реєстрі.

Аналізуючи нормативно - правові положення, які регулюють порядок 
проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, обставини, які 
виникли під час розгляду скарги Бурлаки.Юрія Олександровича від 26.08.2020 
щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - 
Глухівської міської ради Сумської області, та інформацію, надану державним 
реєстратором Глазуновим О.1. по факту звернення Бурлаки Ю.О. щодо 
державної реєстрації змін до відомостей'про Глухівську міську раду Сумської 
області, Колегією встановлено наступне.

Відповідно до вимог пунктів 5,6,8 частини другої статті 25 Закону, порядок 
проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі 
документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає, 
зокрема: перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду 
документів; перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній 
реєстрації та проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням 
принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду 
документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до 
Єдиного державного реєстру.

Згідно вимог пункту 1 частини першої статті 26 Закону, розгляд 
документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших 
реєстраційних дій, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців - протягом 24 годин після надходження документів, поданих для 
державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та 
святкових днів.

З ціллю з’ясування та уточнення обставин, що виникли по даній скарзі та 
з метою повного та всебічного розгляду вищезазначеної скарги Північно- 
Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Суми) було 
направлено запит до Глухівської міської ради Сумської області для надання 
інформації щодо копій документів, що підтверджують повноваження 
державних реєстраторів відділу державної реєстрації Глухівської міської ради 
Сумської області та повноваження начальника даного відділу, та інформацію 
про кількість державних реєстраторів, які фактично працюють у вищезгаданому 
відділі з 26.08.2020 на дату надання інформації, а також надання інформації про 
кількість заяв, які надійшли до суб’єкта державної реєстрації та зареєстровані у 
Єдиному державному реєстрі з 26.08.2020, із зазначенням по кожній окремій 
заві -  стану та дату їх розгляду, у випадку порушення строків розгляду даних 
заяв, вказати підстави та причини несвоєчасного їх розгляду.
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За інформацією від 10.09.2020 за № 02-38/01/2329, отриманої з 
Глухівської міської ради Сумської області встановлено, що станом 09.09.2020 
згідно зі штатним розписом виконавчого комітету Глухівської міської ради 
Сумської області у відділі з питань державної реєстрації Глухівської міської 
ради обіймають посади два державних реєстратори, з них у запитуваному 
періоді, фактично працював начальник відділу з питань державної реєстрації 
Глухівської міської ради - державний реєстратор Глазунов О.І., державний 
реєстратор даного відділу Свириденко Людмила Л.А. з 26.08.2020 (з 14:30 год.) 
по 09.09.2020-знаходилась на лікарняному.

При цьому, необхідно зауважити, що згідно розділу 2 посадової 
інструкції начальника відділу з питань реєстрації Глухівської міської ради -  
державного реєстратора, затвердженої розпорядженням міського голови від 
18.01.2016 № 12-ОД та погодженого керуючою справами виконавчого комітету 
міської ради Гаврильченко О.О., вбачається, що начальник відділу з питань 
реєстрації Глухівської міської ради наділений функціями державного 
реєстратора (копія додається).

Із інформації від 10.09.2020 за № 5/01-26, отриманої з відділу з питань 
державної реєстрації Глухівської міської ради Сумської області, яку надав на 
Колегії державний реєстратор Глазунов О.І., вбачається, що за період з
26.08.2020 по 09.09.2020 на розгляді у відділі з питань державної реєстрації 
Глухівської міської ради перебувало 35 заяв, серед них: наявна заява від
26.08.2020 за № 55133125, яка була розглянута 07.09.2020 з порушенням 
строків розгляду через те, що державний реєстратор Свириденко Л.А. прийняла 
документи по даній заяві та була звільнена з посади державного реєстратора. 
Про факт звільнення Свириденко Л.А. державний реєстратор Глазунов О.І. був 
повідомлений 01.09.2020 в усній формі. З 27.08.2020 по 28.08.2020 державний 
реєстратор Глазунов О.І. був на лікарняному, що підтверджується лікарняним 
листом АДЧ №648280 від 28.08.2020 (копія додається). 01.09.2020 державним 
реєстратором Глазуновим О.І. за даними Сдиного державного реєстру була 
виявлена незавершена реєстраційна дія по заяві № 55133125 від 26.08.2020, яку 
останній розглянув 07.09.2020 шляхом винесення рішення про відмову у 
державній реєстрації (код 27566562505).

Крім цього, з метою повного та всебічного розгляду скарги Бурлаки 
Ю.О., Північно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції 
(м. Суми) вирішено направити запит до Сумської регіональної філії державного 
підприємства «Національні інформаційні системи» для надання інформації про 
закриття доступу державному реєстратору Свириденко Л.А. до Єдиного 
державного реєстру та підстав закриття такого доступу, та до Глухівської 
міської ради Сумської області щодо перебування на лікарняному державного 
реєстратора Свириденко Л.А., та факту звільнення державного реєстратора 
Свириденко Л.А. із займаної посади, з наданням копій розпорядчих документів.

Із інформації від 21.09.2020, отриманої з Сумської регіональної філії 
державного підприємства «Національні інформаційні системи» вбачається, що 
доступ до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України
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державному реєстратору виконавчого комітету Глухівської міської ради 
Сумської області Свириденко Людмилі Анатоліївні було закрито 27.08.2020 
згідно листа виконавчого комітету Глухівської міської ради Сумської області 
про блокування доступу до реєстрів від 26.08.2020 № 499/02-37.

Крім того, з інформації Глухівської міської ради Сумської області, 
вбачається, що державний реєстратор Свириденко Л.А. станом на 22.09.2020 не 
звільнена, запис до трудової книжки не вносився. Розпорядження про 
звільнення вищевказаного реєстратора не видававалося. При цьому, відповідно 
до листка непрацездатності, серії АДЧ № 649074, державний реєстратор 
Свириденко Л.А. дійсно перебувала на лікарняному з 26.08.2020 по 06.09.2020 
(копія додається).

Таким чином, за результатами проведеного аналізу заяв за період з
26.08.2020 по 09.09.2020, які містяться у Єдиному державному реєстрі, 
встановлено, що серед вказаних заяв, була наявна заява від 26.08.2020 
№ 55133125, яку було подано заявником - Бурлакою Юрієм Олександровичем 
стосовно державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо 
Глухівської міської ради Сумської області.

За результатами проведеного аналізу документів в тому числі заяв за 
період з 26.08.2020 по 09.09.2020, які містяться у Єдиному державному реєстрі, 
встановлено, що серед вказаних заяв, була наявна заява від 26.08.2020 № 
55133125, яку було подано заявником - Бурлакою Юрієм Олександровичем 
стосовно державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо 
Глухівської міської ради Сумської області.

Одразу, необхідно зазначити, що за відсутності на робочому місці 
(з 26.08.2020 по 06.09.2020) державного реєстратора відділу з питань державної 
реєстрації виконавчого комітету Глухівської міської ради Сумської області 
Свириденко Л.А., начальник вказаного відділу Глазунов О.І., виконуючи 
функції державного реєстратора, приступив 31.08.2020 до виконання своїх 
посадових обов’язків після свого лікарняного (з 27.08.2020 по 28.08.2020), при 
цьому, останній з 31.08.2020 по 09.09.2020 здійснював розгляд інших заяв, які 
містяться у Єдиному державному реєстрі, у строки, визначені законом, проте, 
проігнорував розгляд раніше поданої заяви від 26.08.2020 за № 55133125 (щодо 
державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - Глухівська 
міської ради Сумської області (36235340)), а лише розглянув її 07.09.2020 ( за 
результатами розгляду якої, прийняв рішення. про відмову у державній 
реєстрації в Єдиному державному реєстрі за номером 27566562505), з 
порушенням вимог пункту 1 частини першої статті 26 Закону, що вказує на 
порушення останнім строку розгляду документів, поданих для державної 
реєстрації за даною заявою, та свідчить про факт бездіяльності, ігнорування та 
зволікання державного реєстратора Глазунова О.І. у прийнятті відповідного 
рішення у сфері державної реєстрації за результатом розгляду вищевказаної 
заяви.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статті 34 Закону, 
пунктами 8,13,14 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність
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державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів 
Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами), Колегія рекомендує:

1. Скаргу Бурлаки Юрія Олександровича від 07.09.2020, зареєстровану у 
Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 
(м. Суми) 08.09.2020 за № Б-1849, щодо бездіяльності державного реєстратора 
відділу державної реєстрації виконавчого комітету Глухівської міської ради 
Глазунова Олега Івановича стосовно державної реєстрації змін до відомостей 
про юридичну особу - Глухівська міська рада Сумської області (код СДРГ1У - 
36235340), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, задовольнити у 
повному обсязі.

2. Тимчасового блокувати доступ державному реєстратору 
Глазунову О.І. до Єдиного державного реєстру, строком на 1 місяць.

Результати голосування Колегії; за -ДДпрарйС 0, утрималося - 0. 

Співголова Колегії -т "  - ~ ..Наталя ДУДНІКОВА

Члени Колегії: ^  О , Світлана ІС А Є В А
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Секретар Колегії:
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