
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методичний посібник підготовлено відділом  

реєстрації нормативно-правових актів Управління 

реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи 

та правової освіти Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області відповідно 

до діючого законодавства станом на 05 жовтня 2016 

року (переглянуто в 2017 році) 
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«Порядок проведення 

органами юстиції безвиїзної 

та виїзної перевірок 

суб’єкта нормотворення 

щодо додержання 

законодавства про 

державну реєстрацію 

нормативно-правових 

актів» 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

м. Чернігів, 05 жовтня 2016 р. 
(переглянуто станом на 2017 рік) 



  
 Відповідно до Порядку проведення 

органами юстиції перевірок стану додержання 

законодавства про державну реєстрацію 

нормативно правових актів, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України 

19.01.2012 № 93/5, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 р. за 

№67/20380 (далі – Порядок) (із змінами), органи 

юстиції здійснюють контроль за додержанням 

суб’єктами нормотворення законодавства про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів 

шляхом проведення перевірок: планових, 

позапланових, виїзних та безвиїзних. Планові та 

позапланові перевірки є безвиїзними та 

виїзними. 

 Безвиїзна перевірка суб’єкта 

нормотворення щодо додержання законодавства 

про державну реєстрацію нормативно-правових 

актів проводиться органом юстиції на підставі 

надісланого цим суб’єктом переліку прийнятих 

ним актів за відповідний місяць поточного року. 

 Суб'єкт нормотворення щомісяця за 

підписом його керівника або особи, яка виконує 

його обов’язки, складає з дотриманням 

хронології повний перелік прийнятих ним актів 

за формою, встановленою цим Порядком та до 5 

числа місяця, наступного за звітним, надсилає 

супровідним листом цей перелік до відповідного 

органу юстиції. У цьому переліку  наводяться 

відомості про акти, прийняті суб'єктом 

нормотворення протягом місяця.  

Орган юстиції до 10 числа поточного 

місяця здійснює безвиїзну перевірку актів за 

надісланим суб’єктом нормотворення переліком, 

за результатами якої готує за необхідності лист 

про надання суб'єктом нормотворення завірених 

в установленому законодавством порядку копій 

зазначених актів для проведення їх перевірки 

щодо додержання законодавства про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів.  Суб'єкт 

нормотворення зобов'язаний надати завірені 

в установленому законодавством порядку 

копії зазначених актів протягом строку, 

встановленого у цьому листі. 

 Орган юстиції протягом 5 робочих 

днів з дня надходження завірених в 

установленому законодавством порядку 

копій зазначених актів здійснює безвиїзну 

перевірку, за результатами якої у разі 

порушення суб'єктом нормотворення 

законодавства про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів готує лист щодо 

усунення виявлених порушень та направляє 

його суб'єкту нормотворення. 

Суб'єкт нормотворення зобов'язаний 

усунути виявлені порушення у встановлений 

строк та про результати повідомити орган 

юстиції із наданням копій відповідних 

підтвердних документів. 

За результатами проведеної перевірки 

суб’єкта нормотворення складається довідка, 

яка  підписується уповноваженою посадовою 

особою органу юстиції, керівником суб'єкта 

нормотворення (особою, що виконує його 

обов’язки), керівником юридичної служби, а 

в разі потреби - також іншими 

відповідальними працівниками суб'єкта 

нормотворення. 

Один примірник довідки подається 

для ознайомлення уповноваженій посадовій 

особі органу юстиції, другий у день 

закінчення перевірки вручається під підпис 

на першому примірнику довідки керівнику 

суб'єкта нормотворення (особі, яка виконує 

його обов'язки) або керівнику юридичної 

служби цього суб'єкта нормотворення для 

передання керівнику суб'єкта нормотворення 

(особі, яка виконує його обов'язки) для 

ознайомлення. 

 За наявності зауважень до довідки 

про перевірку керівник чи інші посадові 

особи суб'єкта нормотворення, які 

підписують її, роблять про це застереження 

перед своїми підписами і не пізніше ніж 

через 3 календарні дні з дня підписання 

надають уповноваженій посадовій особі 

органу юстиції письмові пояснення та 

зауваження. Уповноважена посадова особа 

органу юстиції повинна перевірити 

достовірність обґрунтувань, фактів, 

викладених у поясненнях посадових осіб 

суб'єкта нормотворення. 

 Якщо за результатами перевірки 

було виявлено порушення суб’єктом 

нормотворення законодавства про 

державну реєстрацію нормативно-правових 

актів, уповноважена посадова особа органу 

юстиції розглядає надані матеріали і 

вирішує питання щодо: складання 

протоколу про адміністративне 

правопорушення за порушення законо-

давства про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів щодо керівника 

суб’єкта нормотворення; надання 

рекомендацій та внесення пропозицій 

суб'єкту нормотворення стосовно 

припинення порушення законодавства про 

державну реєстрацію нормативно-правових 

актів, усунення причин виникнення цих 

порушень і умов, що їм сприяють, а в разі 

якщо порушення припинено, - щодо вжиття 

заходів для усунення наслідків цих 

порушень; унесення пропозицій суб'єкту 

нормотворення про притягнення до 

відповідальності посадових осіб, винних у 

порушенні законодавства про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів; 

заслуховування стану цієї роботи суб'єкта 

нормотворення на засіданні колегії органу 

юстиції. 

 

 


