
  Ведення систематизації законодавства юридичною службою. 

 

 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 слід керуватись 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. 

 Облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення журналу обліку 

актів законодавства України та журналу обліку міжнародних договорів. В 

зазначених журналах в першу чергу обліковуються акти, які необхідні в роботі 

підприємства (відповідно до специфіки діяльності). До журналу обліку актів 

законодавства України вноситься інформація у якій зазначаються номер, дата 

прийняття, дата надходження, вид, видавник, джерело опублікування акта. В 

журналі обліку міжнародних договорів зазначаються номер, дата отримання, 

країна, вид, назва, дата підписання, дата ратифікації (затвердження, приєднання), 

дата набрання чинності, дата денонсації, дата втрати чинності, термін дії 

міжнародного договору. 

 У контрольному стані підтримуються акти законодавства, які 

безпосередньо використовуються в роботі підприємства. На першій сторінці 

контрольного примірника акта законодавства робиться напис «Контрольний 

примірник». Підтримання актів законодавства України у контрольному стані 

передбачає внесення до тексту акта змін і доповнень на підставі актів 

законодавства, якими ці зміни вносяться. 

 Збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в 

друкованих виданнях здійснюється шляхом опрацювання офіційних видань, які 

передплачує підприємство (газети «Урядовий кур’єр», «Голос України», 

бюлетень «Офіційний вісник України»). 

 Орган виконавчої влади, підприємство зобов’язані створювати умови для 

належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, 

забезпечувати їх нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, 

іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою 

інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз. 
 

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 
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