
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство юстиції України 

 

Головне територіальне управління юстиції  

у Чернігівській області 

 

 

 
Методичні рекомендації 

 

 
 

Основні моменти з напрямку 

обліку та систематизації 

законодавства, на які слід 

звертати увагу при 

перевірках стану правової 

роботи на підприємствах, в 

установах, організаціях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігів 

2016 рік 

 



Відповідно до Указу Президента 

України   від 10 червня 1997 року  № 

503/97 державні органи, підприємства, 

установи, організації під час здійснення 

своїх прав і обов’язків повинні 

застосовувати закони України, інші акти 

Верховної Ради України, акти Президента 

України і Кабінету Міністрів України, 

опубліковані в офіційних друкованих 

виданнях або одержані в установленому 

порядку від органу, який їх видав.  

Крім того, відповідно до п. 10 

Загального положення про юридичну 

службу міністерства, іншого органу 

виконавчої влади, державного 

підприємства, установи та організації, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 листопада 2008 

р. № 1040, до обов’язків юридичної 

служби підприємства в числі інших 

віднесено ведення обліку актів 

законодавства і міжнародних договорів 

України, забезпечення підтримання їх у 

контрольному стані та зберігання, а 

також збирання інформації про 

офіційне оприлюднення актів 

законодавства в друкованих виданнях. 

Пунктом 16 вищезазначеного Положення 

передбачено, що підприємство 

зобов’язане створювати умови для 

належної роботи і підвищення 

кваліфікації працівників юридичної 

служби, забезпечувати їх окремим 

приміщенням, телефонним та 

електронним зв’язком, сучасними 

комп’ютерами та оргтехнікою, 

транспортом для виконання службових 

обов’язків, нормативно-правовими 

актами і довідковими матеріалами, 

іншими посібниками та літературою з 

правових питань, електронною 

системою інформаційно-правового 

забезпечення, а також доступом до 

інформаційних баз. 

Отже, під час перевірок стану 

правової роботи на підприємствах, в 

установах та організаціях особа 

територіального управління юстиції, 

уповноважена на проведення такої 

перевірки, повинна перевіряти також стан 

організації роботи з обліку та 

систематизації законодавства.  

Питання, що стосуються напрямку 

обліку та систематизації законодавства, 

повинні включатись у план проведення 

перевірки стану правової роботи, а також 

відображатись у довідці за результатами 

перевірки. 

Основні моменти, на які слід 

звертати увагу при перевірці 

підприємств, установ, організацій з 

напрямку обліку та систематизації 

законодавства: 

- чи проводяться на підприємстві, в 

установі, організації наради, семінари, 

на яких працівники ознайомлюються з 

новим у законодавстві України; 

- наявність електронних інформаційно-

пошукових баз, доступу до мережі 

Інтернет; 

- забезпеченість законодавчими та 

нормативними актами, офіційними 

виданнями, юридичною літературою; 

- яким чином здійснюється облік актів 

законодавства і міжнародних договорів 

України; 

- як здійснюється збір інформації про 

офіційне оприлюднення актів 

законодавства в друкованих виданнях; 

- які законодавчі акти та офіційні видання 

підтримуються у контрольному стані та 

яким чином здійснюється підтримання 

їх у контрольному стані; 

- яким чином здійснюється облік 

бібліотечного фонду підприємства, 

установи, організації та видача 

юридичної літератури; 

- чи створені керівником підприємства, 

установи, організації належні умови для 

зберігання нормативної бази актів 

законодавства та іншої юридичної 

літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Підготовлено 

Головним територіальним управлінням юстиції  

у Чернігівській області 


