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Узагальнення  
позитивного досвіду роботи з напрямку систематизації  

законодавства в Головному управлінні Держпродспоживслужби  

        в Чернігівській області 

 

 Вступ 

 

 Робота з питань ведення обліку актів законодавства здійснюється 

юридичною службою на виконання вимог Загального положення про юридичну 

службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного 

підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 (із змінами). 

 У зв’язку з відсутністю єдиного порядку ведення відповідної роботи в 

органах державної влади, на державних підприємствах, в установах, 

організаціях для її здійснення юридичні служби керуються Положенням про 

порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та 

установах юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції 

України від 15 квітня 2004 року № 31/5. 

 До обов’язків юридичної служби з питань ведення обліку актів 

законодавства відносяться: ведення обліку актів законодавства і міжнародних 

договорів України, забезпечення підтримання їх у контрольному стані та 

зберігання; збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в 

друкованих виданнях. 

 

Описова частина 

 

Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області 08 

серпня 2018 року була проведена перевірка роботи з напрямку систематизації 

законодавства в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області (далі – Управління, управління Держпродспоживслужби). 

 Одним із структурних підрозділів управління Держпродспоживслужби є 

Відділ правового забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби. 

 В Управлінні обов’язки з напрямку систематизації законодавства 

покладено на провідного юрисконсульта Відділу правового забезпечення 

Стельмаха Владислава Юрійовича (посадова інструкція, затверджена 

начальником Управління 05.05.2018). У пункті 2.9. його посадової інструкції 

зазначено – веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, 

забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання, у пункті 2.10. – 

збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в 

друкованих виданнях.  

Управління Держпродспоживслужби забезпечене нормативною базою 

актів законодавства, необхідних для виконання своїх повноважень. Зокрема, 

законами України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
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харчових продуктів», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 

продукції», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

метрологію та метрологічну діяльність», «Про охорону праці» «Про захист прав 

споживачів», «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», «Про теплопостачання», «Про 

тваринний світ», постановами Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 

«Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про 

надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 

води і водовідведення» (із змінами), від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження 

Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» (із змінами), від 

31.10.2007 № 1279 «Про затвердження Порядку відшкодування суб'єктом 

господарювання витрат, пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) 

зразків продукції» (із змінами), від 26.12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту 

прав споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції», наказ 

Мінекономрозвитку від 01.11.2016 № 1837 «Про затвердження уніфікованих 

форм актів, що складаються за результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо 

регульованої метрології», зареєстрований у Мін’юсті 18.11.2016 за № 

1501/29631, наказ Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747 «Про 

затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», 

зареєстрований у Мін’юсті 01.11.2016 за № 1417/29547 та інші. Управління  

передплачує бюлетень «Офіційний вісник України» та газету «Урядовий 

кур’єр». Вся нормативна база розміщена на сайті Управління 

Держпродспоживслужби.  

Нормативно-правові акти, які використовуються у повсякденній роботі,   

роздруковані, підшиті у справи та підтримуються у контрольному стані. 

Нормативно-правові акти опубліковані у бюлетені «Офіційний вісник України» 

(за специфікою діяльності) також підтримуються у контрольному стані. В 

бібліотечному фонді Управління зберігаються Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс України, науково-

практичні коментарі до Господарського,  Кримінального кодексів України,  

підручник «Цивільне право України» (у 2 книгах), посібники «Законодавство 

України про працю», «Зразки процесуальних документів. Стратегія і тактика 

цивільного процесу», «Популярна юридична енциклопедія», бюлетень 

«Офіційний вісник України», газета «Урядовий кур’єр» тощо. 

Відповідно до пункту 2.3 Положення про порядок здійснення обліку та 

систематизації законодавства в органах та установах юстиції, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 № 31/5, в Управлінні    

ведуться журнал обліку актів законодавства України та журнал обліку 

міжнародних договорів. Журнали прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою. 

Інформація про офіційне оприлюднення актів законодавства 

відслідковується в друкованих виданнях «Офіційний вісник України» та газеті 

«Урядовий кур’єр», а також через мережу Інтернет на офіційних веб-сайтах 
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державної влади та за допомогою інформаційно-правової системи «ЛІГА: 

ЗАКОН».  

До відома керівників структурних підрозділів актуальна інформація 

доводиться на щотижневих оперативних нарадах та семінарах, які проводяться 

щомісячно. З метою більш детального вивчення окремих питань, у кожному 

структурному підрозділі проводяться практичні навчання. До підпорядкованих 

районних підрозділів надсилаються листи з роз’ясненням застосування норм 

чинного законодавства, внесення змін тощо. Оскільки структура Управління 

Держпродспоживслужби складається з кількох управлінь різної галузі - 

спеціалістами Відділу правового забезпечення Головного управління 

розробляються методичні рекомендації за напрямками діяльності.  

В Управлінні нормативна база актів законодавства та іншої юридичної 

літератури зберігається в робочих кабінетах працівників. Контрольні 

примірники актів, що безпосередньо використовуються в роботі, зберігаються 

на столах, інші – в шафах.  

 

 Висновок 

 

Результати перевірки засвідчили, що в Управлінні 

Держпродспоживслужби робота з напрямку систематизації законодавства   

здійснюється на належному рівні у відповідності до вимог пунктів 18, 19 

Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та 

організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26.11.2008 № 1040 (із змінами), з дотриманням вимог Положення про порядок 

здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах 

юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 

квітня 2004 року № 31/5, і заслуговує на розповсюдження, як позитивний 

досвід, серед юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, державних 

підприємств, установ та організацій. 

 

 
Відділ систематизації законодавства, правової  

роботи та правової освіти Управління  

державної реєстрації нормативно-правових 

 актів, правової роботи та правової освіти 

                                                                      Головного територіального управління  

юстиції у Чернігівській області  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              


