
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ  

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення  
позитивного досвіду роботи з напрямку 

систематизації законодавства 

у Державній службі з лікарських засобів та контролю 

за наркотиками у Чернігівській області 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігів 

2017 

 

 



 2 

 Вступ 

 

 Робота з питань систематизації 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 напрямку систематизації 

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 

 

 Відповідно до плану роботи Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області на 2017 рік 21.11.2017 була проведена перевірка 

роботи з напрямку систематизації законодавства в Державній службі з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області  (далі – 

Служба).  

У Службі роботу з зазначеного напрямку виконує головний спеціаліст-

юрисконсульт Кметь Наталія Василівна (посадова інструкція затверджена 

начальником Державної служби з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками у Чернігівській області 01.10.2016). В інструкції зазначено, що 

головний спеціаліст-юрисконсульт веде облік актів законодавства, забезпечує 

підтримання їх у контрольному стані та зберігання; збирає інформацію про 

офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях; забезпечує 

своєчасне ознайомлення працівників Служби з положеннями, правилами, 

інструкціями, наказами та з іншими документами. 

Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, 

актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-Міністра України, 

наказами Міністерства охорони здоров’я України, наказами Держлікслужби, 

дорученнями Голови Держлікслужби, актами Чернігівської обласної державної 

адміністрації, органів місцевого самоврядування та іншими.  

 У Службі планами роботи передбачаються заходи з напрямку обліку та 

систематизації законодавства, зокрема, проведення семінарів, навчань, 

підготовка інформації для розміщення на власному веб-сайті тощо. Так, у 2016 

році на семінарах розглядались питання «Дисциплінарна відповідальність за 
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корупційні діяння», «Новий закон «Про державну службу», «Порядок 

проведення планових перевірок характеристик продукції під час здійснення 

державного ринкового нагляду», «Про правопорушення та юридичну 

відповідальність», «Порядок подання декларації». На навчання були винесені 

питання «Етика поведінки державних службовців, основні принципи та 

протиріччя», «Проект трудового кодексу: законодавчі аспекти та сучасні 

реалії», «Типові правила внутрішнього службового розпорядку». У 2017 році на 

семінарах та навчаннях обговорювались та вивчались питання: «Щодо 

застосування окремих положень закону України «Про запобігання корупції» 

стосовно заходів фінансового контролю», «Розгляд положень закону України  

«Про засади державної антикорупційної політики в Україні», «Публічні 

закупівлі», «Відповідальність за порушення законодавства про працю», 

«Соціальні гарантії для державного службовця», «Дотримання законодавства 

про працю» та інші. 

 Служба забезпечена нормативно-правовими актами, необхідними для 

здійснення своїх повноважень. Зокрема, це  закони України «Про лікарські 

засоби», «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» 

щодо спрощення державної реєстрації лікарських засобів», «Про запобігання 

корупції», «Про публічні закупівлі», «Про державну службу», «Про внесення 

змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті 

на роботу», постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 «Про 

затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та 

проведення авторизації електронних майданчиків» (із змінами), від 06.04.2016 

№ 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування 

рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України,   
розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення,  придбання, 

реалізації (відпуску),  ввезення на територію України,  вивезення з території 

України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» (із змінами), від 07.10.2015 

№ 829 «Про внесення змін до переліку органів ліцензування», від 20.05.2016 № 

312 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) 

лікарських засобів», від 16.12.2016 № 1076 «Про внесення змін до переліку 

лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод 

(договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють 

закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2015 році за 

бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих 

державних програм та комплексних заходів програмного характеру», Перелік 

товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх 

структурні підрозділи, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я 

України 06.07.2012 № 498 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я 

України 13.11.2015 № 764), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

09.12.2015 за № 1532/27977, наказ Міністерства охорони здоров’я України та 

Міністерства внутрішніх справ України від 22.01.2016 № 37/45 «Про внесення 

змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства 
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внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 17.02.2016 за № 252/28382 та інші. Крім того, 

Служба передплачує бюлетень «Офіційний вісник України».  

 Перелічені нормативно-правові акти роздруковані, підшиті у справу та 

підтримуються в контрольному стані. Підтримання в контрольному стані 

здійснюється шляхом внесення змін, доповнень безпосередньо в тексти актів 

законодавства. Слід зазначити, що в контрольному стані підтримуються 

нормативно-правові акти опубліковані в «Офіційному віснику України». У 

Службі в бібліотечному фонді в наявності Конституція України, Кримінальний 

кодекс України, Кодекс  України  про адміністративні правопорушення, Кодекс 

адміністративного судочинства України, Цивільний процесуальний кодекс 

України, Кримінальний процесуальний кодекс України, науково-практичні 

коментарі до кодексів України: Цивільного, Господарського процесуального,  

Господарського, до законодавства України про працю, журнали «Кадровик», 

«Держслужбовець» тощо. 

У Службі ведеться журнал обліку періодичних видань та журнал обліку 

юридичної літератури. Облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення 

контрольних примірників актів та систематичної картотеки відповідно до 

Класифікатора. У картці обліку зазначаються код акта (згідно з 

Класифікатором), вид акта, видавник, дата, номер, джерело опублікування. 

Ведеться журнал обліку актів законодавства України та журнал обліку 

міжнародних договорів. 

Інформація про офіційне оприлюднення актів законодавства 

відслідковується в друкованому виданні «Офіційний вісник України» та через 

мережу Інтернет на офіційних веб-сайтах органів державної влади. На 

інформаційному стенді розміщено інформацію щодо діяльності Служби, графік 

особистого прийому громадян, зразки заяв, інформаційні листівки «Вимоги до 

оформлення звернень громадян», «Урядова гаряча лінія», «Шляхи та умови 

врегулювання конфлікту інтересів» тощо.  Працівники Служби готують 

статті для опублікування в місцевих газетах. Зокрема, у 2016-2017 роках 

висвітлювались теми «Ризики та наслідки самолікування», «Як правильно 

приймати лікарські засоби», «Щодо можливості звернення споживачів 

лікарських засобів до Держлікслужби в Чернігівській області стосовно якості 

лікарських засобів» та інші. Актуальна інформація розміщується також на 

власному веб-сайті Служби.  

До відома працівників підпорядкованих установ інформація доводиться 

шляхом надсилання листів з роз’ясненням застосування норм чинного 

законодавства, внесення змін тощо.  

У Службі створені належні умови для зберігання нормативної бази актів 

законодавства. В робочому кабінеті головного спеціаліста-юрисконсульта 

зберігаються контрольні примірники актів та інша юридична література, яка 

використовується в повсякденній роботі. Інша юридична та фахова література, 

в тому числі офіційні друковані видання, зокрема, бюлетень «Офіційний вісник 

України», зберігаються в окремому кабінеті.  
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Висновок 

 

 Результати перевірки засвідчили, що робота з напрямку обліку та 

систематизації законодавства у Державній службі з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками у Чернігівській області  здійснюється на належному 

рівні 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 поширення в рамках обміну позитивним досвідом між 

юридичними службами місцевих органів виконавчої влади, територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади, державних підприємств, 

установ, організацій Чернігівської області. 

 

 
Відділ систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління реєстрації нормативно-правових  

актів, правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління  

юстиції у Чернігівській області                

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


