
       Оголошення про засідання 25 листопада 2022 року Колегії з розгляду скарг на 

рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної 

реєстрації при Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції щодо 

юридичної особи,  що знаходиться в межах Сумської області. 

  

       25 листопада 2022 року відбудеться засідання Колегії з розгляду скарг на 

рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної 

реєстрації при Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції на 

якому буде розглянута скарга, яка наведена нижче. 

       Відповідно до пункту 10 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 (зі змінами), розгляд скарг у сфері 

державної реєстрації під час дії воєнного стану проводиться без участі 

скаржника, суб’єкта оскарження, інших заінтересованих осіб. 

         Під час дії воєнного стану суб’єкт оскарження, інші заінтересовані особи мають 

право заявити клопотання про надсилання їм матеріалів скарги в електронній 

формі на адресу електронної пошти. Клопотання може бути надіслане на адресу 

електронної пошти: info@sm.minjust.gov.ua.  

         Скаржник, суб’єкт оскарження, інші заінтересовані особи мають право 

подавати письмові пояснення по суті скарги. Пояснення можуть бути надіслані 

на адресу електронної пошти: info@sm.minjust.gov.ua. 

         Зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  від 17.06.2022 

№ 696 до 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, можна ознайомитися за 

посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/696-2022-п#n2 

 

Перелік скарг, призначених до розгляду: 

       Розгляд скарги Управління майна Сумської обласної ради від 31.10.2022                               

№ 01-12/447/1, зареєстрованої в Східному міжрегіональному управлінні 

Міністерства юстиції 02.11.2022 за № 11805-8-22 щодо комунального 

некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна 

лікарня».    

      Суб’єкт оскарження: державний реєстратор Управління «Центр надання 

адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради Демченко Ірина 

Вікторівна. 

       Заінтересовані сторони:  

- Сумська  обласна рада (код ЄДРПОУ: 23826636); 

- Управління майном Сумської обласної ради (код ЄДРПОУ: 21107251); 

- Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумська 

обласна клінічна лікарня» (код ЄДРПОУ: 02000381). 
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