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1. Мета створення і структура інформаційної системи Міністерства юстиції 

України. Концепція створення реєстрів Міністерства юстиції України 

 
Ієрархічний територіальний принцип побудови організаційної структури і 

спеціалізація органів юстиції визначають вимоги до функціональної структури 

інформаційної системи. У ній можна виокремити три рівні — центральний, обласний, 

міський (районний для сільської місцевості). За логічною структурою відповідно до 

спеціалізації органів юстиції можна виокремити такі основні функціональні підсистеми: 

нотаріату, відділів реєстрації актів громадянського стану (РАГС), органів реєстрації 

громадських організацій, інформаційно-правового забезпечення правореалізаційної 

діяльності, діловодства. Інформаційні системи нотаріату мають забезпечувати підготовку 

нотаріальних документів, ведення реєстру нотаріальних дій, електронного архіву 

нотаріальних документів (обласний, центральний рівні), державних реєстрів. В ІС РАГС 

мають вирішуватись завдання ведення реєстрів фактів народження, смерті, змін прізвищ 

тощо. У підсистемі органів реєстрації громадських організацій мають вестися реєстри 

фактів реєстрації та відмов у цьому. 

Підсистема інформаційно-правового забезпечення правореалізаційної діяльності 

повинна забезпечувати кодифікацію і ведення банку даних законодавчих та інших 

нормативно-правових актів урядових органів, а також органів місцевого самоврядування 

(залежно від рівнів інформаційної системи), ведення банку даних методичних 

рекомендацій із судової та нотаріальної практики, пошук необхідної нормативної 

інформації за різних умов. 

Автоматизованою підтримкою має бути забезпечена також правотворча, 

легалізаційна і консультативна діяльність органів юстиції. В ІС на всіх рівнях і в усіх 

підрозділах органів юстиції має бути присутня підсистема діловодства, до завдань якої 

входять облік вхідної та вихідної кореспонденції, підготовка і контроль за виконанням 

документів. Для автоматизації бухгалтерського обліку та інших подібних внутрішніх задач 

можуть бути використані сучасні універсальні (такі, що не мають галузевої спеціалізації) 

прикладні програмні продукти. Інформаційна система органів юстиції також має 

забезпечувати інформаційні взаємозв’язки з ІС органів законодавчої і виконавчої влади, 

зокрема з ІС інших правоохоронних органів. 

 

2. Інформаційне забезпечення автоматизованих задач Міністерства юстиції 

України. Діяльність державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства 

юстиції України 
 

З метою розробки та впровадження комп’ютерних технологій в органах юстиції, 

створення комп’ютерної мережі Міністерства юстиції та організації міжвідомчої 

інформаційної взаємодії у 1997 році було засноване. Його організаційна структура містить 

головне підприємство і 25 регіональних філій в обласних центрах України та місті 

Севастополі. Серед основних напрямків діяльності цього підприємства — інформатизація 



нотаріату України, судової діяльності та органів реєстрації актів громадянського стану. 

Держінформ’юст є адміністратором реєстрів Міністерства юстиції (див. далі) — 

супроводжує програмно-інформаційне забезпечення реєстрів, відповідає за їхнє 

функціонування, збереження даних і захист їх від руйнування, надає і контролює доступ до 

реєстрів реєстраторів і користувачів. Реєстратори укладають відповідні угоди з 

адміністратором і мають повний прямий доступ до реєстру через комп’ютерну мережу.  

Державне підприємство "Національні інформаційні системи" Міністерства 

юстиції України (надалі - ДП "НАІС") засноване Міністерством юстиції України в травні 

2015 року. 

Організаційна структура ДП "НАІС": головне підприємство та 24 регіональні філії 

в обласних центрах України. 

Підприємство працює виключно на госпрозрахунковій основі. 

Основною метою діяльності Підприємства є технічне, технологічне забезпечення 

створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем 

Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін’юсту, а також 

інших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, 

надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та 

Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в 

автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів. 

3. Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України 

 

Визначальним аспектом нотаріальної діяльності є інформаційний, тому 

впровадження комп’ютерних технологій у нотаріальний процес стало пріоритетним серед 

сукупності різних технологічних та організаційних рішень у Міністерстві юстиції.Першим 

проектом у цьому контексті стало впровадження в 1994 році Управлінням юстиції в м. 

Києві разом з Агентством нерухомості «Янус» на базі Першої київської державної 

нотаріальної контори комп’ютерного реєстру заборон на відчуження об’єктів нерухомого 

майна по місту Києву. На основі досвіду його використання та вивчення міжнародного 

досвіду в 1997 році реалізовано концепцію створення Єдиного реєстру заборон на 

відчуження об’єктів нерухомого майна. 

В основу цієї концепції покладено такі принципові рішення: 

• державна власність на банки даних, в яких здійснюється нагромадження та 

оброблення нотаріальної інформації; 

• централізоване зберігання та оброблення інформації; 

• оброблення запитів користувачів у реальному часі з реєстрацією запитів в 

електронному журналі; 

• застосування програмних та технічних засобів, придатних для створення 

промислових систем (ОС ИКІХ, СКБД Огасіе). 

За цією концепцією організовані й інші реєстри, кількість яких постійно 

збільшується. 


