
          Питання діяльності юридичних 

служб територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, місцевих державних 

адміністрацій, їх структурних 

підрозділів, державних  підприємств, 

установ, організацій (далі – юридична 

служба) регулює Загальне положення про 

юридичну службу міністерства, іншого 

органу виконавчої влади, державного 

підприємства, установи та організації, 

затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 листопада 2008 

року № 1040 (із змінами). Зазначеним 

положенням передбачено, що юридична 

служба зобов`язана вести облік актів 

законодавства і міжнародних договорів 

України, забезпечувати підтримання їх у 

контрольному стані та зберігання; 

збирати інформацію про офіційне 

оприлюднення актів законодавства в 

друкованих виданнях. 

          У зв’язку з відсутністю єдиного 

порядку ведення відповідної роботи 

юридичною службою у вищезазначених 

органах, підприємствах, установах, 

організаціях (далі - установи) 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 (далі - Положення). 

1. Облік актів законодавства 

Облік і систематизація актів 

законодавства в юридичних службах 

здійснюється з метою забезпечення їх 

точною і повною інформацією про чинне 

законодавство. Акти законодавства 

України, що надходять до установ і якими 

вони мають користуватися у своїй 

діяльності, підлягають обліку. Облік  

здійснюється шляхом ведення журналу 

обліку актів законодавства України, 

журналу обліку міжнародних договорів,    

контрольних примірників актів 

законодавства України.  

2. Ведення журналів обліку 

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.  

 Примірники збірників актів 

законодавства України, видання кодексів, 

що надходять до установ, підлягають 

обліку в журналі обліку із зазначенням 

найменування, видавництва, року 

видання, На першій та сімнадцятій 

сторінках збірників актів законодавства 

проставляється штамп установи. 

Всі журнали обліку актів 

законодавства підписуються згідно з 

номенклатурою справ, вказується дата 

початку і кінця ведення. Журнали повинні 

бути прошиті, пронумеровані та 

завірені печаткою.   

    3. Підтримання актів     

законодавства в контрольному стані 

Усі акти законодавства України, 

якими керуються у своїй діяльності  

установи, повинні підтримуватись у 

контрольному стані.  

           Контрольним примірником акта 

законодавства є примірник, у якому 

проставляються відмітки про всі зміни, 

доповнення, зупинення дії, поширення, 

продовження або збереження дії та про 

визнання акта таким, що втратив 

чинність, та зазначається інформація 

про вид, номер і дату прийняття, 

офіційне джерело опублікування акта, 

яким унесені зміни.  

           На першій сторінці контрольного 

примірника проставляється штамп 

(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.  

          Контрольні позначки (вид, дата, 

номер акта), що стосуються окремих 

складових частин акта законодавства, 

проставляються на полях проти 

відповідних розділів, статей, пунктів, 

підпунктів, абзаців, речень, слів та 

цифр.  

           Відмітки про зазначені зміни 

аналогічно вносяться як у копії 

оригіналів акта законодавства, так і до 



збірників актів законодавства, що 

вміщують такий акт і підтримуються в 

контрольному стані.  

До кожного контрольного 

примірника акта законодавства 

вклеюється окремий аркуш з переліком 

актів законодавства, якими внесені зміни 

та доповнення, тощо. 

Контрольні примірники актів 

законодавства, офіційні друковані 

видання «Офіційний вісник України», 

«Кодекси України» зберігаються, як 

правило, у службових приміщеннях осіб, 

що ведуть їх облік. 

Керівник установи зобов’язаний 

створювати належні умови для 

зберігання нормативної бази актів 

законодавства та іншої юридичної 

літератури. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено відділом 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Міністерство юстиції України 

Головне територіальне управління 

юстиції у Чернігівській області 

 

 

 

 

 

 

Порядок ведення 

систематизації 

законодавства  

юридичною службою 
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