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Про права дітей

25  липня 2013 року

Нині триває, пора літніх канікул. Усі
діти відпочивають, насолоджуються
вільним часом. Дитинство - це чудова
пора надій і сподівань на прекрасне
життя та здійснення мрій. Діти - це май-
бутнє нашої держави, яке формується в
сьогоденні. Про окремі права дітей сьо-
годні наша розмова з начальником Го-
ловного управління юстиції у Пол-
тавській області Колотіловою Тетяною
Михайлівною.

Кор.: Тетяно Михайлівно, як на за-
конодавчому рівні захищаються права
дітей ? 

Колотілова Т.М.: Міжнародний День
захисту дітей був заснований в листо-
паді 1949 року у столиці Франції
Парижі рішенням Конгресу Міжна-
родної демократичної федерації жінок.
Міжнародний день захисту дітей  - це
нагадування дорослим про необхідність
дотримання прав дітей на життя, на
свободу думки і релігії, на освіту, від-
починок і дозвілля, на захист від фізич-
ного і психологічного насильства, на
захист від експлуатації дитячої праці як
необхідних умов для формування гу-
манного і справедливого суспільства. 

З метою забезпечення  прав та інте-
ресів дітей постійно удосконалюється
нормативно - правова база  України. 

Так, відповідно до ст. 51 Конституції
України сім'я, дитинство, материнство і
батьківство охороняється державою.
Україна ратифікувала Конвенцію ООН
про права дитини в перший же рік своєї
незалежності. У нашій країні не існує
спеціального законодавства для непов-
нолітніх, і їх права виділені окремими
статтями Кодексу законів про працю,
Сімейного, Цивільного, Кримінального
та Кримінального процесуального ко-
дексів України, а також регулюються

окремими законами, такими як закони
"Про охорону дитинства", "Про со-
ціальну роботу з дітьми та молоддю",
"Про попередження насильства в сім'ї",
"Про забезпечення організаційно-пра-
вових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування",  "Про основи соціаль-
ного захисту бездомних громадян і
безпритульних дітей", "Про дошкільну
освіту", "Про загальну середню освіту",
"Про вищу освіту", "Про професійно-
технічну освіту".

Різні державні інституції та мініс-
терства покликані відповідати за дотри-
мання прав дитини в Україні. Забезпе-
чення додержання конституційних
прав дитини здійснюється Уповнова-
женим Президента України з прав
дитини.

Кор.: Тетяно Михайлівно, яка особа
вважається дитиною?

Колотілова Т.М.: Правовий статус
дитини має особа до досягнення нею
повноліття. Неповнолітньою вважаєть-
ся дитина у віці від 14 до 18 років, ма-
лолітньою вважається дитина до досяг-
нення нею 14 років.

Кор.: Тетяно Михайлівно, як бути,
коли порушуються права  дитини, до
кого слід звертатися  за допомогою
неповнолітнім?

Колотілова Т.М.: У кожній місцевості
існує ціла мережа організацій, служб,
здатних допомогти дітям. Це органи
опіки і піклування, служби у справах
дітей, центри соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, громадські органі-
зації. Дитина вправі особисто зверну-
тися до цих та інших уповноважених
органів за захистом своїх прав, свобод і
законних інтересів. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, а яка функ-
ція правоохоронних органів у сфері
захисту прав дитини? 

Колотілова Т.М.: Захист прав дитини в
адміністративному порядку також
здійснюється  прокуратурою.  Проку-
рор, захищаючи права дітей, може
пред'явити позов про позбавлення
батьківських прав, обмеження в бать-
ківських правах, про відміну усинов-
лення дитини; пред'явлення в суд, орган
опіки і піклування заяви з вимогою про
відновлення (визнання) порушеного
(оспореного) права дитини;  безпо-
середньо беручи участь в розгляді
судом справ про захист прав дитини;
внесення застереження про неприпус-
тимість порушення прав дитини надалі
та ін.

Органи внутрішніх справ беруть
участь в примусовому виконанні рі-
шень, пов'язаних з відбиранням дитини,
а також в розшуку осіб, що ухиляються
від виконання рішень суду по спорах,
пов'язаних з вихованням дітей (пп. 14

ст. 10 Закону "Про міліцію", ст. 3, 6
Указу Президента України "Про міліцію
суспільної безпеки (місцевої міліції) в
України"). Також  відділи внутрішніх
справ проводять індивідуальну про-
філактичну роботу з сім'ями, в яких по-
рушуються права дитини; з батьками,
не виконуючими або неналежно вико-
нуючими свої обов'язки по вихованню,
навчанню або утриманню неповно-
літніх дітей; беруть участь у виявленні
фактів порушення прав дитини в сім'ї; у
необхідних випадках здійснюють підго-
товку справ по позбавленню і обме-
женню батьківських прав.

Приведений перелік державних
органів, що захищають права дітей нав-
ряд можна вважати вичерпним, оскіль-
ки на місцях участь в захисті прав дітей
можуть брати і інші органи, число яких
постійно росте (Центр соціальної допо-
моги сім'ї і дітям, Центр психолого-
педагогічної допомоги населенню,
Центр екстреної психологічної допомо-
ги по телефону, соціально-реабілітацій-
ний центр для неповнолітніх, Центр
допомоги дітям, що залишилися без
піклування батьків та численні гро-
мадські організації). 

Кор.: Тетяно Михайлівно, яким ще
чином діти можуть реалізувати своє
право на захист? 

Колотілова Т.М.: Крім захисту прав
дитини на національному рівні мож-
ливий його захист за допомогою міжна-
родних механізмів захисту, заснованих
на міжнародних нормативних актах, що
є, відповідно до ч. 4 ст. 15 Конституції
України частиною правової системи
України.  Дитина має право  звернутися
до Європейського Суду з прав людини.
У разі встановлення цим судом пору-
шення права заявника йому може  бути
виплачена грошова компенсація, а реко-
мендації Суду є обов'язковими для ви-
конання державою-відповідачем. Зви-
чайно інтереси дітей перед Європейсь-
ким судом представляють їх батьки, але
якщо це з яких-небудь причин немож-
ливо, дитина може скористатися допо-
могою адвоката або громадської органі-
зації, відповідно до національного
законодавства. 

При цьому в прецедентах Європейсь-
кого Суду особливо указується, що
неповнолітні можуть самостійно або
через представників ініціювати подачу
скарги. 

Велика кількість справ про захист
прав дітей в Європейському суді стосу-
ється призначення опіки над дитиною,
контактів з батьками і іншими роди-
чами, а також - права на пошану осо-
бистого і сімейного життя, неприпус-
тимості застосування фізичних пока-
рань і права на навчання. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, нині пора
літніх канікул. Багато хто з батьків
хоче оздоровити своїх дітей за кордо-
ном. Розкажіть більш детально про

Начальник 
Головного управління юстиції 

у Полтавській області
Т.М. Колотілова 
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порядок виїзду за кордон неповно-
літніх.

Колотілова Т.М.: Відповідно до чин-
ного законодавства України неповно-
літні громадяни України виїжджають з
України за наявності проїзного доку-
мента дитини, який видається дітям у
віці до 18 років, або якщо вони вписані
в закордонний паспорт одного з батьків.
При цьому у паспорти батьків з 5-ти
річного віку дітей вклеюються фото-
картки.

Відповідно до  Правил перетинання
державного кордону громадянами Ук-
раїни, виїзд за межі України неповно-
літніх громадян України здійснюється:
за нотаріально посвідченою згодою
батьків із зазначенням держави та пе-
ріоду перебування  в ній. 

Нотаріально посвідчена згода одного
з батьків для виїзду  дитини за кордон
не потрібна:
- якщо другий з батьків є іноземцем або
особою без громадянства, що під-
тверджується записом про батька у
свідоцтві про народження дитини, та
відсутній у пункті пропуску; 
- якщо у паспорті громадянина України
для виїзду за кордон, що не досяг 16-
річного віку, або у проїзному документі
дитини є відповідний запис про вибуття
на постійне місце проживання за межі
України чи відмітка про взяття на
консульський облік у дипломатичному
представництві України за кордоном. 

Підтверджуючими документами для
виїзду неповнолітніх за кордон також є:
- свідоцтво про смерть другого з
батьків;
-  рішення суду про позбавлення бать-
ківських прав другого з батьків;           
- рішення суду про визнання другого з
батьків безвісно відсутнім;         
- рішення суду про визнання другого з
батьків недієздатним;
- рішення суду про надання дозволу на
виїзд за межі України громадянина,
який не досяг 16-річного віку, без згоди
та супроводу другого з батьків; 
- довідки про народження дитини,
виданої відділом державної реєстрації
актів цивільного стану, із зазначенням
підстав внесення відомостей про батька
відповідно до частини першої статті
135 Сімейного кодексу України (під час
виїзду дитини за кордон у супроводі
одинокої матері).

Кор.: Тетяно Михайлівно, як оформи-
ти проїзний документ  дитини?

Колотілова Т.М.: Оформлення   проїз-
ного  документа  дитини  провадиться
на підставі нотаріально засвідченого
клопотання батьків або законних пред-
ставників  батьків чи дітей у разі потре-
би самостійного виїзду неповнолітньо-
го за кордон. У клопотанні зазначають-
ся відомості про дитину,  а також про
відсутність обставин, що обмежують
право на виїзд за кордон (лише для
дітей віком від 14 до 18 років).

За відсутності  згоди  одного з бать-

ків виїзд неповнолітнього громадя-нина
України за кордон  може  бути  дозво-
лено  на  підставі рішення суду.

Громадянам України,  які  постійно
проживають   в   Україні, проїзний доку-
мент на дитину видається органами
Державної міграційної служби за міс-
цем  проживання,  а  тим,  які  прожива-
ють   за   кордоном,   - дипломатичними
чи консульськими установами України.

Проїзний документ на дитину
оформляється терміном на три роки 
або до досягнення нею 18-річного віку.

Виїзд з України на постійне прожи-
вання дітей віком від 14  до 18  років
може бути здійснено лише за їх зго-
дою, оформленою письмово і нота-
ріально засвідченою.

Дана послуга платна - 30 грн. 35 коп.
(Постанова Кабінету Міністрів України
від 04.06.2007 № 795 "Про затверджен-
ня переліку платних послуг, які на-
даються підрозділами МВС та ДМС, і
розміру плати за їх надання").

Кор.: Тетяно Михайлівно, під час літ-
ніх канікул діти мають можливість
не лише відпочити, а і бажання по-
працювати. Які особливості праці
неповнолітніх? 

Колотілова Т.М.: Відповідно до Ко-
дексу законів про працю  неповнолітні у
трудових правовідносинах прирівню-
ються в правах до повнолітніх, а в
частині охорони праці, робочого часу,
відпусток та деяких інших умов праці
користуються законодавчо встанов-
леними пільгами. Не допускається
прийняття на роботу осіб молодше 16
років, однак за згодою одного з батьків
або особи, яка його замінює, можуть, як
виняток, прийматися на роботу особи,
які досягли 15 років.

Також для підготовки молоді до
продуктивної праці допускається прий-
няття на роботу учнів загальноосвітніх
шкіл, професійно - технічних і середніх
спеціальних навчальних закладів у
вільний від навчання час по досягненні
ними 14-річного віку за згодою одного з
батьків чи особи, яка його замінює, для
виконання легкої роботи, що не завдає
шкоди здоров'ю і не порушує процесу
навчання. На кожному підприємстві, в
установі чи організації має вестися
спеціальний облік працівників, які не
досягли 18 років, із зазначенням дати їх
народження. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, у яких
випадках забороняється прийняття
на роботу неповнолітніх?

Колотілова Т.М.: Згідно КЗпП, заборо-
няється застосування праці осіб мо-
лодше 18-ти років  на важких роботах і
роботах зі шкідливими або небезпеч-
ними умовами праці, а також під зем-
лею. Законодавством також заборонено
залучати осіб, молодших 18-ти років, до
підіймання та переміщення вантажів,
маса яких перевищує встановлені для
цієї категорії громадян граничні норми.

Забороняється також залучати таких
працівників до нічних та надурочних
робіт і робіт у вихідні дні. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, чи мають
неповнолітні пільги під час здійснен-
ня ними трудової діяльності? 

Колотілова Т.М.: Звичайно, усі непов-
нолітні мають право на певні пільги у
сфері трудової діяльності - щодо ро-
бочого часу, заробітної плати, надання
відпусток тощо. Зокрема, для всіх
працівників, які ще не досягли вісім-
надцяти років, чинним законодавством
встановлено скорочену тривалість ро-
бочого часу.  Так, якщо для дорослих
працівників нормальна тривалість ро-
бочого часу становить 40 годин на
тиждень, то підлітки у віці до 16 років
не повинні працювати понад 24 години
на тиждень, а працівники віком від 16
до 18 років - понад 36 годин на тиж-
день. Проте заробітна плата непов-
нолітнім працівникам при скороченій
тривалості їх робочого часу виплачу-
ється у такому ж розмірі, як і праців-
никам відповідних категорій, які пра-
цюють у звичайному, тобто повному
режимі робочого часу. Таким чином,
працівники-підлітки хоч і працюють,
порівняно з дорослими, протягом мен-
шого проміжку часу, але мають право на
оплату своєї праці у розмірі повної
тарифної ставки, повного окладу.

Кор.: Тетяно Михайлівно, чи можуть
реалізувати своє право на працю діти
під час навчального року?

Колотілова Т.М.: Тривалість робочого
часу учнів, які працюють протягом нав-
чального року у вільний від навчання
час, взагалі не може перевищувати
половини вищевказаної максимальної
тривалості робочого часу, передбаченої
для осіб відповідного віку. Оскільки ж
працюючі учні можуть мати різний вік,
той половина максимальної тривалості
їх робочого часу буде дорівнювати або
дванадцяти годинам (для осіб у віці до
16 років), або вісімнадцяти годинам
(для осіб у віці від 16 до 18 років) на
тиждень. Ось ця тривалість робочого
часу вже не є тривалістю скороченого
робочого часу - це передбачена законо-
давством максимальна тривалість не-
повного робочого часу для вказаної
категорії працівників. Через це й робота
учнів, які працюють протягом навчаль-
ного року у вільний від навчання час,
оплачуватиметься пропорційно відпра-
цьованому ними часу - тобто при вка-
заній тривалості робочого часу випла-
чуватися працівникам буде не повна
тарифна ставка, а лише її половина або
відповідна менша її частина, якщо три-
валість робочого часу учнів буде мен-
шою від встановленої законодавством
максимальної межі.

Кор.: Тетяно Михайлівно,  які пільги
мають неповнолітні в галузі відпо-
чинку? 



Правовий вісник
5

Гаряча тема25  липня 2013 року

Колотілова Т.М.: Крім пільг щодо три-
валості робочого часу, підлітки мають
певні пільги й щодо щорічних відпус-
ток. Останні надаються неповнолітнім
працівникам у зручний для них час.
Втім, це не означає, що працівник-під-
літок вправі у будь-який час вимагати
від роботодавця надання відпустки -
просто при складанні графіка відпусток
роботодавець і профспілковий орган
зобов'язані враховувати побажання
неповнолітнього працівника щодо часу
надання йому відпустки. Тривалість же
щорічної відпустки становить для
неповнолітніх працівників 31 кален-
дарний день. Звичайно, відпустка зазна-
ченої тривалості надаватиметься пра-
цівникові лише за той період роботи,
поки йому не виповниться 18 років -
після досягнення цього віку щорічна
основна відпустка обчислюватиметься
вже з  розрахунку загальноприйнятих
24 календарних днів. Крім того, за
перший рік роботи працівникам, молод-
шим 18 років, мають бути надані за їх
заявою щорічні відпустки повної три-
валості до настання шестимісячного
терміну безперервної роботи на даному
підприємстві. Якщо ж неповнолітній
був прийнятий на роботу після за-
твердження графіка відпусток, час на-
дання йому щорічної відпустки за пер-
ший рік роботи, з урахуванням його
побажання, повинен бути встановлений
шляхом доповнення графіка відпусток
роботодавцем, за узгодженням з проф-
спілковим комітетом підприємства. 

Кор.: Тетяно Михайлівно,   актуаль-
ною в наш час є тема попередження
насильства в сім'ї, зокрема і щодо ді-
тей. Розкажіть будь-ласка, що слід
розуміти під поняттям насильство в
сім'ї  куди діти можуть звертатися
у випадку застосування до них на-
сильства? 

Колотілова Т.М.:Насильство в сім'ї - це
будь-які умисні дії фізичного, сексуаль-
ного, психічного чи економічного спря-
мування одного члена сім'ї по відно-
шенню до іншого члена сім'ї, якщо ці
дії завдають йому моральної шкоди,
шкоди його фізичному чи психічному
здоров'ю. Відповідно до Закону "Про
попередження насильства в сім'ї"
насильство буває фізичним, сексуаль-
ним, психологічним (шляхом словесних
образ або погроз, переслідування, заля-
кування) чи економічним (умисне
позбав-лення житла, їжі, одягу та іншо-
го майна чи коштів, на які постражда-
лий має передбачене законом право),
що може призвести до його смерті, вик-
ликати порушення фізичного чи психіч-
ного здоров'я.

Якщо дітям уже завдали тілесних
ушкоджень, обов'язково необхідно роз-
казати про це працівникові міліції та
звернутися до медичної установи. Ме-
дичні висновки про отримані тілесні
ушкодження можуть бути вагомим
доказом того, що сталося.

По допомогу у випадку проявів на-

сильства необхідно звертатися до діль-
ничного інспектора міліції; до кримі-
нальної міліції у справах дітей; до
центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді; до відділу сім'ї, молоді
та спорту райдержадміністрації; до гро-
мадських організацій, які надають до-
помогу постраждалим від насильства.

Звернення необхідно подавати у
письмовій формі на ім'я керівника
органу влади із зазначенням своїх
повних координат (П.І.Б., місце прожи-
вання, контактні телефони). У ньому
коротко та чітко вказуються всі обста-
вини справи та висловлюється конкрет-
на вимога стосовно наслідків заяви,
наприклад, "Прошу притягнути винних
осіб до відповідальності". Необхідно
також подавати факти, що можуть бути
підтверджені документально чи іншими
об'єктивними доказами.

Кор.: Тетяно Михайлівно, чи може
бути дитина самостійним власником
майна та спільного майна з батька-
ми?

Колотілова Т.М.: Батьки і діти, зокре-
ма ті, які спільно проживають, можуть
бути самостійними власниками майна.
При вирішенні спору між батьками та
малолітніми, неповнолітніми дітьми,
які спільно проживають, щодо належ-
ності їм майна вважається, що воно є
власністю батьків, якщо інше не вста-
новлено судом. Власністю дитини може
бути майно, придбане батьками або
одним із них для забезпечення розвитку,
навчання та виховання дитини (одяг,
інші речі особистого вжитку, іграшки,
книги, музичні інструменти, спортивне
обладнання тощо). А майно, набуте
батьками і дітьми за рахунок їх спільної
праці чи спільних коштів, належить їм
на праві спільної сумісної власності.

Кор.: Тетяно Михайлівно, хто, та як
здійснює управління майном дитини?

Колотілова Т.М.: Кожна малолітня чи
неповнолітня дитина може мати на
праві приватної власності майно. Од-
нак, оскільки малолітні діти (до 14 ро-
ків) мають неповну цивільну дієздат-
ність, вони можуть самостійно вчиняти
лише дрібні побутові правочини. На-
лежним малолітній дитині майном
можуть управляти батьки. Батьки ви-
рішують питання про управління май-
ном дитини спільно, якщо інше не
передбачено договором між ними. Спо-
ри, які виникають між батьками щодо
управління майном дитини, можуть
вирішуватися органом опіки та піклу-
вання або судом. При досягненні дити-
ною 14 років управління батьками май-
ном, що належить малолітній дитині,
припиняється. Батьки повинні повер-
нути дитині майно, яким вони управ-
ляли, а також доходи від нього. Непов-
нолітня особа (віком від 14 до 18 років)
може самостійно володіти та користу-
ватися своїм майном,  вона має право:
самостійно розпоряджатися своїм за-

робітком, стипендією або іншими дохо-
дами; самостійно здійснювати права та
результати інтелектуальної, творчої
діяльності, що охороняється законом;
бути учасником (засновником) юри-
дичних осіб, якщо це не заборонено за-
коном або установчими документами
юридичної особи; самостійно укладати
договори банківського вкладу (рахунка)
та розпоряджатися вкладом, внесеним
нею на своє ім'я (грошовими коштами
на рахунку). Iнші правочини неповно-
літня особа вчиняє за згодою батьків
(усиновлювачів) або піклувальників.

Неналежне виконання батьками своїх
обов'язків щодо управління майном
дитини є підставою для покладення на
них обов'язку відшкодувати завдану їй
матеріальну шкоду та повернути дохо-
ди, одержані від управління її майном.

Кор.: Тетяно Михайлівно, у яких
випадках батьки малолітньої дитини
при вчиненні правочинів щодо її май-
нових прав повинні отримати дозвіл
органу опіки і піклування?

Колотілова Т.М.: Батьки малолітньої
дитини при вчиненні правочинів щодо
майнових прав дитини повинні отри-
мати дозвіл органу опіки і піклування: 
- на укладення договорів, які підля-
гають нотаріальному посвідченню та
(або) державній реєстрації, в тому числі
договорів щодо поділу або обміну
житлового будинку, квартири;
-  на видачу письмових зобов'язань від
імені дитини;
-  на відмову від майнових прав дитини.

Кор.: Тетяно Михайлівно, яким чином
здійснюється прийняття спадщини
неповнолітніми? 

Колотілова Т.М.:Спадщина вважається
прийнятою якщо:
- спадкоємець протягом шести місяців,
починаючи із часу відкриття спадщини,
подав заяву про прийняття спадщини у
нотаріальну контору за місцем
відкриття спадщини; 
- спадкоємець, який постійно проживав
із спадкодавцем, не заявив про відмову
від спадщини, тобто фактично вступив
в управління чи володіння спадковим
майном.

Що стосується обов'язкової частки,
Цивільним кодексом України визначено
право певних осіб на отримання частки
спадкового майна, незалежно від змісту
заповіту. Перелік таких осіб є вичерп-
ним і розширеному тлумаченню не під-
лягає. До цього переліку входять лише
особи, які належать до першої черги
спадкоємців за законом і є малолітніми,
неповнолітніми, повнолітніми непраце-
здатними дітьми спадкодавця (в тому
числі усиновленими), непрацездатною
вдовою (вдівцем), непрацездатними
батьками (усиновителями) та дітьми,
які були зачаті за життя спадкодавця і
народжені після відкриття спадщини.

Малолітні, неповнолітні, повнолітні
непрацездатні діти спадкодавця спадку-
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ють, незалежно від змісту заповіту, по-
ловину частки, яка належала б кожному
з них у разі спадкування за законом.

Неповнолітні особи, які набули пов-
ної цивільної дієздатності (у разі
реєстрації шлюбу особи, яка не досягла
повноліття, або у тому разі, якщо особа,
яка досягла 16 років, працює за трудо-
вим договором, а також неповнолітня
особа, яка записана матір'ю або батьком
дитини) також мають право на обов'яз-
кову частку, якщо на час відкриття
спадщини не досягли 18 років, оскільки
вони продовжують належати до
категорії неповнолітніх.

Кор.: Тетяно Михайлівно, чи може
неповнолітній відмовитися від спад-
щини? 

Колотілова Т.М.: Малолітні, неповно-
літні особи вважаються такими, що
прийняли спадщину, крім випадків
відмови від спадщини. При цьому слід
мати на увазі, що вищезазначена кате-
горія осіб має можливість скористатися
правом на відмову від спадщини лише
за певних умов передбачених законо-
давством.

Так, неповнолітня особа віком від
чотирнадцяти до вісімнадцяти років
може відмовитися від прийняття спад-
щини лише за згодою батьків (усинов-
лювачів), піклувальника і органу опіки
та піклування. Також, лише з дозволу
органу опіки та піклування можуть
відмовитися від прийняття спадщини,
належної малолітній особі, батьки
(усиновлювачі), опікун. Заяву про прий-
няття спадщини від імені малолітньої
подають її батьки (усиновлювачі), опі-
кун. Що ж стосується осіб, які досягли
14 років то вони мають право подати
заяву про прийняття спадщини самос-
тійно та без згоди своїх батьків або
піклувальника.

Відмова від спадщини є безумов-
ною і беззастережною. Спадкоємець за
заповітом може відмовитися від своєї
частки на користь іншого спадкоємця за
заповітом, а спадкоємець за законом -
на користь іншого спадкоємця за
законом незалежно від його черги.

Кор.: Тетяно Михайлівно,. враховую-
чи те, що одним із пріоритетів  діяль-
ності нашої держави є захист дітей
та їх прав від будь-яких посягань,
скажіть, яка нормативна база
регулює відносини щодо цивільно-
правових аспектів міжнародного
викрадення та повернення дітей в
Україну?

Колотілова Т.М.: Стаття 11 Конвенції
ООН про права дитини від 20 листопада
1989 року покладає на держави-учас-
ниці зобов'язання вживати заходів для
боротьби з незаконним переміщенням і
неповерненням дітей із-за кордону.
Вимога Конвенції ООН обумовлена
потребою забезпечити вирішення пи-
тань, що стосуються виховання і піклу-
вання про дитину, у легітимний спосіб і

таким чином гарантувати стабільне
життя дитини і впорядкованість її
відносин з батьками чи іншими піклу-
вальниками. 

Сьогодні багатостороннім міжнарод-
ним договором, спрямованим на захист
дитини від незаконного переміщення чи
утримання, є Конвенція про цивільно-
правові аспекти міжнародного викра-
дення дітей, яка була укладена в рамках
Гаазької конференції з міжнародного
приватного права ще у 1980 році. 

Гаазька Конвенція створює ефектив-
ну процедуру для забезпечення повер-
нення дітей, протиправно вивезених
або утримуваних на території іноземної
держави, до держави їх постійного міс-
ця проживання.

Відповідно до статті 9 Конституції
України та статей 15, 19 Закону України
"Про міжнародні договори України"
чинні міжнародні договори, згода на
обов'язковість яких надана Верховною
Радою України, є частиною національ-
ного законодавства України і підля-
гають сумлінному дотриманню Украї-
ною відповідно до норм міжнародного
права.

На підставі Закону України "Про
приєднання України до Конвенції про
цивільно-правові аспекти міжнарод-
ного викрадення дітей" від 11 січня
2006 року № 3303-IV Україна приєд-
налася до зазначеної Конвенції. 

Порядок виконання Конвенції на
території України затверджений поста-
новою Кабінету Міністрів України від
10 липня 2006 р. № 952.

На цей час державами-учасницями
конвенції є 81 держава.

Кор.: Тетяно Михайлівно, які основні
права  дітей  гарантує  Конвенція ?

Колотілова Т.М.: У першу чергу це
"право піклування", що включає права,
пов'язані з піклуванням будь-якої особи
про дитину, і зокрема, право визначати
місце проживання дитини; по-друге
"право доступу", що включає право
переміщення дитини на обмежений час
у місце інше, ніж місце її постійного
проживання.

Говорячи про право піклування в
контексті Конвенції необхідно врахо-
вувати, що воно охоплює не лише
визначення місця проживання дитини, а
й вирішення питань про тимчасовий чи
постійний виїзд дитини за кордон.
Тобто, наявність документа, що
визначає місце проживання дитини з
одним із батьків, не є підставою для
зміни дитиною держави проживання
цим з батьків одноособово. 

Зміна країни проживання дитини
вимагає окремого узгодження з тим з
батьків, який проживає окремо (а за
відсутності - потрібен дозвіл суду),
адже такий переїзд, як правило,
спричиняє зміну режиму спілкування
дитини з другим з батьків, порядку
участі у вихованні дитини, а також
зміну звичного соціального, культур-
ного, мовного середовища дитини, тоб-

то впливає на питання, пов'язані з її по-
дальшим життям, розвитком і вихо-
ванням. 

Враховуючи те, що хоча Конвенція
спрямована на вирішення питання про
повернення дитини до місця її постій-
ного проживання, вона не містить
визначення поняття "постійне місце
проживання". У зв'язку з цим, при вирі-
шенні питання про визначення постій-
ного місця проживання враховуються,
як правило, такі обставини, як: со-
ціальне становище сім'ї, навчання у
школі, чи була відповідна країна осе-
редком життя дитини до переміщення
або незаконного утримування, тощо.

Кор.: Тетяно Михайлівно, до яких
дітей можуть бути застосовані
положення Конвенції ?

Колотілова Т.М.: Конвенція застосову-
ється до будь-якої дитини, яка постійно
проживала в Договірній державі безпо-
середньо перед вчиненням акта пору-
шення прав піклування або доступу.
Застосування Конвенції припиняється,
коли дитина досягає віку 16 років.

Кор.: Тетяно Михайлівно, що саме
слід розуміти під терміном “ювеналь-
на юстиція”.

Колотілова Т.М.: Ювенальна юстиція -
це міжнародний термін, який стосу-
ється системи юстиції, що спеціально
розроблена для неповнолітніх, які вчи-
нили кримінальні правопорушення. В
Україні цей термін дуже часто вжи-
вається некоректно, що обумовлює поя-
ву безлічі міфів, які насправді не мають
жодного стосунку до справжнього зна-
чення і розуміння "ювенальної юсти-
ції". 

У першу чергу існує думка, що
ювенальна юстиція легалізує втручання
держави у сімейні справи насамперед
через запровадження підстав для жорс-
токого відбирання дітей від їхніх бать-
ків за найменшу провину або за те, що
може вважатися індивідуальним вихов-
ним підходом. Насправді ювенальна
юстиція та процедура позбавлення
батьківських прав не пов'язані між со-
бою. "Державне втручання" не озна-чає
вилучення дитини з родини або поз-
бавлення батьків прав на виховання ди-
тини. Останнє, до речі, є юридичною
процедурою, яка застосовується на
підставі чітких законодавчих норм
(ст. 164 СК України). Більш того,
система кримінальної юстиції щодо
неповнолітніх в Україні сприяє тому,
щоб підлітки залишалися у власних
родинах і громадах у всіх можливих
випадках, а не утримувалися в закритих
виховних установах.
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Термін "право" вживається у про-
цесі спілкування людей досить часто,
відображаючи при цьому різні аспекти
їхнього суспільного життя. Слово "пра-
во" означає можливості, які має людина,
сукупність особливих правил її соціаль-
ної поведінки.  Сутністю права є свобо-
да людини, але свобода не будь-яка, а
певним чином визначена і забезпечена.
Свобода - це притаманні людині власти-
вість і форма життя, що відображають її
прагнення до самовираження, само-
реалізації, проте це не означає, що
свобода є можливістю здійснення будь-
яких діянь. Свобода включає і  вибір
певного варіанту діяння, і свободу волі
як властивість  приймати відповідне рі-
шення, і свободу діяння як безпе-
решкодне його здійснення. Реальне
життя передбачає обмеження лише
абсолютної свободи особи, але обумов-
лює наявність свободи вибору і здійс-
нення необхідних діянь. А право  є, за
виразом Г.Гегеля, "царством реалізова-
ної свободи", тією її сферою, в межах
якої людина, спроможна приймати адек-
ватні соціальним  закономірностям рі-
шення, є вільною у виборі варіанта ді-
янь і безперешкодному його здійснен-
ні.

Розглядаючи Конституцію України як
нормативно-правовий акт є підстави
сказати, що її норми мають велику со-
ціальну цінність, оскільки є основопо-
ложними для регулювання суспільних
відносин і базовими для всіх галузей
права національної правової системи. В
Конституції  наявні норми, які втілюють
загальнолюдські  цінності і відобража-
ють взаємозв'язок між ними і правови-
ми принципами. Включені в її текст ці
цінності виступають в якості соціально-
моральних регуляторів і дозволяють
забезпечити  стабільність державного
устрою і недопустимість його знецінен-
ня з часом та  відображають споконвіч-
не прагнення людини до щастя, добра,
справедливості, свободи, рівності, солі-
дарності, порядку.

Справедливість як провідна катего-
рія, що має правову характеристику, бу-
дучи філософсько-правовою, захищає
справедливий порядок держави, його
відношення з суспільством і людиною.
Закріплення в Конституції положення
про те, що Україна є демократичною,

правовою, соціальною державною, що
людина визнається в Україні в якості
найвищої соціальної цінності , свідчить
про те, що законодавець прагнув на
конституційному рівні закріпити високі
правові і моральні цінності. Слова
"найвища соціальна цінність" носять
морально-оціночний характер, але
введені в конституційний текст, набу-
вають юридичного значення і стають
орієнтиром для державних органів і
органів місцевого самоврядування в їх
взаємовідношенні з громадянами.

Конституція є відображенням взаємо-
зв'язку правових і моральних регуля-
торів в суспільстві.  Без закладених в
ній моральних принципів Конституція
стає безкорисною для суспільства і є
лише предметом розмов. Встановлення
соціальної справедливості вимагає ши-
рокої згоди у відношенні цілей, методів
і результатів здійснюваних в Україні
реформ, інакше Конституція України не
виконає свого призначення, не зможе
створити умов для солідарності між
громадянином, суспільством і держа-
вою. А це сьогодні вкрай необхідно для
проведення економічних і соціальних
перетворень, виходу суспільства з гли-
бокої кризи.

Правова справедливість, стабіль-
ність конституційного устрою забез-
печується через верховенство права і
побудованій на ній Конституції Украї-
ни, загальнообов'язковості норм  Ос-
новного Закону, верховенства його норм
в правовій системі, наявності меха-
нізмів захисту Конституції і конститу-
ційного устрою, утруднений   порядок
зміни першого, третього і тринадцятого
розділів Конституції, закріпленням на
конституційному рівні принципу поділу
влади, принципу народного суве-
ренітету, політичної і ідеологічної ба-
гатогранності. Правова справедливість -
основна ідея демократичного конститу-
ційного устрою, яка повинна втілю-
ватись в правотворчій, правозастосо-
вуючій і правоохоронній діяльності
державних органів України.

Правова справедливість спирається
на історичний досвід,  наступність
інститутів влади і  традицій суспільного
устрою, моральних цінностей. Відмова
від  надбаного державно-правового дос-
віду негативно впливає на стабільність

конституційного устрою, веде до його
ущербності, недовготривалості. В пре-
амбулі Конституції  робиться акцент на
те, що парламент України, приймаючи
Конституцію, спирається на багато-
вікову історію українського державо-
творення.

У розумінні базових цінностей конс-
титуційного устрою велике значення
мають положення преамбули Консти-
туції України, де виділяються наступні
групи базових цінностей:
а) моральні: "усвідомлюючи відпові-
дальність перед Богом, власною совіс-
тю, попередніми, нинішніми і прийдеш-
німи поколіннями"; 
б) цінності соціального світу: "піклу-
ючись про зміцнення громадянської
злагоди на землі України"; 
в) цінності історичні: "спираючись на
багатовікову історію українського дер-
жавотворення і на основі здійснення ук-
раїнською нацією, усім Українським
народом права на самовизначення"; 
г) цінності правонаступності: керую-
чись Актом проголошення незалеж-
ності України від 24 серпня 1991 року,
схваленим 1 грудня 1991 року всенарод-
ним голосуванням; 
д) цінності благополуччя: "дбаючи про
забезпечення прав і свобод людини та
гідних умов її життя"; 
е) державно-правові цінності: "вира-
жаючи суверенну волю народу". 

Всі ці цінності взаємопов'язані і
виходять із необхідності забезпечення
прав і свобод людини і громадянина,
дійсного народовладдя.

Преамбула Конституції України до-
помагає зв'язати воєдино моральні і
юридичні норми.  Загальнолюдські цін-
ності отримують закріплення в конкрет-
них нормах конституційного устрою.
Наприклад: положення преамбули:
"дбаючи про забезпечення прав і свобод
людини та гідних умов її життя"
найшло відображення в ст.3 Конститу-
ції, в нормах другого розділу Основного
Закону, присвяченого основним правам
і свободам людини і громадянина, в
конкретних законах.

Начальник 

Чутівського РУЮ

Л. Молодча

Утвердження загальнолюдських життєвих цінностей 
у Конституції України
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 

Головного управління юстиції 
у Полтавській області  

10 липня 2013 року 
№ 253/ 4

Зареєстровано 
Головним управлінням юстиції 

у Полтавській області
10.07.2013р. за № 48/1984

Порядок
подання нормативно-правових актів 

на державну реєстрацію 
до Головного управління юстиції 

у Полтавській області 
та його територіальних органів,

проведення їх державної  реєстрації

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до
Указів Президента України від 03 жовтня
1992 року № 493 "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади" (із змі-
нами), від 27 червня 1996 року № 468 "Про
Єдиний державний реєстр нормативних
актів", Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств,
інших органів виконавчої влади, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 28 грудня 1992 року № 731 (із змі-
нами) /далі - Положення/, Порядку ведення
Єдиного державного реєстру нормативно-
правових актів та користування ним, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 2001 року  № 376 (із
змінами) та Порядку подання нормативно-
правових актів на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України та проведення

їх державної реєстрації, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 12
квітня 2005 року  № 34/5, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005
року за  № 381/10661 (у редакції наказу Мі-
ністерства юстиції України від 15 травня
2013 року № 883/5).
2. Цей Порядок установлює процедуру
підготовки та подання до Головного управ-
ління юстиції у Полтавській області чи до
його територіальних органів (далі - реєстру-
ючий орган) нормативно-правових актів
органів виконавчої влади, інших органів,
акти яких підлягають державній реєстрації
відповідно до чинного законодавства, а
також єдиний механізм їх розгляду та дер-
жавної реєстрації в органах юстиції Пол-
тавської області
3. Державна реєстрація нормативно-пра-
вового акта полягає у проведенні правової
експертизи на відповідність його Консти-
туції та законодавству  України, Конвенції
про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 року і протоколам до неї (далі -
Конвенція), міжнародним договорам Украї-
ни, згоду  на обов'язковість яких надано
Верховною Радою України, та acquis com-
munautaire, а також з урахуванням практики
Європейського суду з прав людини, прий-
нятті рішення про державну реєстрацію
цього акта, присвоєнні йому реєстраційного
номера та занесенні до Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів (далі -
Єдиний державний реєстр).
4. У цьому Порядку терміни вживаються в
такому значенні:
- втрата чинності нормативно-правового
акта (окремих його положень) - припинення
в установленому законодавством порядку
застосування зареєстрованого в реєструю-
чому органі нормативно-правового акта
(окремих його положень);
- інструкція - акт, який детально визначає
зміст і методику правового регулювання у
певній сфері суспільних відносин;
- наказ, розпорядження, постанова, рішення

(далі - розпорядчий документ) - акт органі-
заційно-розпорядчого характеру чи норма-
тивно-правового змісту, що видається су-
б'єктом нормотворення у процесі здійснення
ним виконавчо-розпорядчої діяльності з
метою виконання покладених на нього зав-
дань та здійснення функцій відповідно до
наданої компетенції з основної діяльності,
адміністративно-господарських або кадро-
вих питань, прийнятий (виданий) на основі
Конституції та інших актів законодавства
України, міжнародних договорів України,
згода на обов'язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, та спрямований на їх
реалізацію, спрямування регулювання сус-
пільних відносин у сферах державного
управління, віднесених до його відання;
- нормативно-правовий акт - офіційний до-
кумент, прийнятий уповноваженим на це
суб'єктом нормотворення у визначеній за-
коном формі та порядку, який встановлює
норми права для неозначеного кола осіб і
розрахований на неодноразове застосуван-
ня;
- положення - акт, зведені норми права якого
визначають організацію діяльності органів
виконавчої влади, інших органів державної
влади, підприємств, установ та організацій,
а також їх посадових осіб та інших осіб у
певних сферах діяльності;
- порядок - акт, який встановлює механізм
реалізації прав та обов'язків фізичних і юри-
дичних осіб, процедуру застосування нор-
мативно-правового акта та умови про-
вадження певної діяльності;
- правила - акт, який конкретизує норми
права загального характеру з метою регулю-
вання поведінки суб'єктів правовідносин у
певних галузях законодавства і вирішує
процедурні питання;
- скасування нормативно-правового акта -
визнання в установленому законодавством
порядку недійсним з моменту прийняття не
зареєстрованого у реєструючому органі нор-
мативно-правового акта, що підлягав дер-
жавній реєстрації;

Про порядок подання нормативно-правових актів 
на державну реєстрацію до Головного управління юстиції 

у Полтавській області та його територіальних органів,
проведення їх державної реєстрації

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

10.07.2013                                 Полтава
№ 253/4

Зареєстровано Головним управлінням
юстиції у Полтавській області

10.07.2013 за № 48/1984

Про порядок подання нормативно-
правових актів на державну реєстрацію

до Головного управління юстиції у
Полтавській області та його

територіальних органів, проведення їх
державної реєстрації

Відповідно до Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої вла-
ди, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 28 грудня 1992 року
№ 731 (із змінами), пункту 5 наказу Мініс-

терства юстиції України від 12 квітня 2005
року № 34/5 "Про вдосконалення порядку
державної реєстрації нормативно-правових
актів у Міністерстві юстиції України та
скасування рішення про державну реєст-
рацію нормативно-правових актів", за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 12 квітня 2005 року за № 381/10661 (із
змінами), Положення про Головні управ-
ління юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, в областях,
містах Києві та Севастополі, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 23
червня 2011 року № 1707/5, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції 23 червня
2011 року за № 759/19497 (із змінами), 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання нормативно-
правових актів на державну реєстрацію до
Головного управління юстиції у
Полтавській області та його територіальних
органів, проведення їх державної реєстрації
(додається). 

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ
Головного управління юстиції у Полтавсь-
кій області від 17 вересня 2007 року № 341/5
"Про Порядок подання нормативно-право-
вих актів на державну реєстрацію до
Головного управління юстиції у Полтавсь-
кій області та його територіальних органів,
проведення їх державної реєстрації", за-
реєстрований в Головному управлінні юсти-
ції у Полтавській області 20 вересня 2007
року за № 75/1342 (із змінами).
3. Відділу правової роботи, правової освіти
та державної реєстрації нормативно-право-
вих актів (Давиденко О.М.) забезпечити
державну реєстрацію та оприлюднення
цього наказу в установленому законо-
давством порядку. 
4. Контроль за виконанням цього наказу
покласти на заступника начальника управ-
ління Зубарєву С.В. 
5. Цей Наказ набирає чинності із дня
офіційного опублікування.

Начальник Головного 
управління юстиції

Т.М. Колотілова
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-техніка нормопроектування - система засо-
бів, методів і прийомів підготовки норма-
тивно-правових актів.

II. Порядок підготовки 
нормативно-право-вих актів, 

які підлягають державній реєстрації 
в Головному управлінні юстиції 
у Полтавській області чи в його

територіальних органах

1. Відповідно до вимог нормопроектуваль-
ної техніки нормативно-правовий акт:
- повинен розроблятися з урахуванням його
галузевої належності, відповідати за обся-
гом регламентації визначеному в ньому
предмету правового регулювання;
- не повинен містити повторів норм права,
які містяться в інших нормативно-правових
актах;
- не повинен дублювати однакові за змістом
положення, які містяться в тексті цього нор-
мативно-правового акта;
- повинен бути ясним, чітким, зрозумілим,
стислим і послідовним;
- не повинен містити суперечливих норм
права;
- не повинен включати положень, що
належать до одного й того самого предмета
правового регулювання;
- повинен бути внутрішньо узгодженим,
мати логічно побудовану структуру.
2. При розробці нормативно-правового акта
слід виходити з необхідності правового
регулювання управлінської діяльності
суб'єкта нормотворення, однією з форм
реалізації якої є видання розпорядчих
документів, вид яких (наказ, постанова,
розпорядження, рішення) визначається
законодавчими актами та положеннями.
3. Розпорядчий документ повинен містити
реквізити та заголовок, а також такі струк-
турні складові:
- констатуючу частину (преамбулу);
- розпорядчу частину:
- нормативний корпус (положення щодо
сфери правового регулювання (за потреби);
загальні та спеціальні норми права; способи
- реалізації норм права);
- корелятивні зміни (за потреби);
- форму оприлюднення (за потреби);
- положення про набрання чинності;
- додатки (за потреби).
4. Розпорядчий документ виготовляється на
бланку та повинен містити обов'язкові для
певного його виду реквізити, що розміщу-
ються в установленому порядку, а саме: най-
менування суб'єкта нормотворення, назву
виду документа, дату, реєстраційний індекс
документа, місце видання, заголовок до
тексту, текст, підпис.

Датою документа є відповідно дата його
підписання, затвердження, прийняття, ре-
єстрації або видання. Дата зазначається
арабськими цифрами в один рядок у такій
послідовності: число, місяць, рік. Дата
оформляється цифровим або словесно-
цифровим способом. У разі оформлення да-
ти цифровим способом число і місяць прос-
тавляються двома парами цифр, розділе-
ними крапкою; рік - чотирма цифрами,
крапка наприкінці не ставиться. Наприклад:
"05.03.2012".

На першій сторінці нормативно-право-
вого акта для проставлення відмітки про
державну реєстрацію повинно бути вільне
місце (60 х 100 міліметрів) у верхньому
правому куті після номера акта.

Розпорядчий документ підписується
керівником суб'єкта нормотворення. У разі
відсутності керівника суб'єкта нормо-
творення розпорядчий документ підпису-

ється у порядку, встановленому пунктом 57
розділу II Типової інструкції з діловодства з
діловодства у центральних органах виконав-
чої влади, Раді міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 2011
року № 1242 (далі - Типова інструкція з
діловодства).

При цьому суб'єкт нормотворення надає
реєструючому органу інформацію з цього
питання, підтверджену відповідним струк-
турним підрозділом суб'єкта нормо-
творення.

Особливості оформлення спільних роз-
порядчих документів встановлено пунктом
36 цього розділу.
5. Заголовок розпорядчого документа пови-
нен бути лаконічним, указувати на предмет
правового регулювання, відповідати на пи-
тання "про що?" та розміщуватися у лівій
частині бланка під датою документа. Якщо в
документі йдеться про кілька питань, його
заголовок може бути узагальнений (наприк-
лад, "Про вдосконалення порядку державної
реєстрації нормативно-правових актів у
Міністерстві юстиції України та скасування
рішення про державну реєстрацію норма-
тивно-правових актів").

Заголовок, обсяг якого перевищує 150
знаків (5 рядків), дозволяється продовжу-
вати до межі правого поля. Крапка в кінці
заголовка не ставиться.

Розпорядчий документ не може мати
заголовок, тотожний заголовку іншого
чинного нормативно-правового акта, крім
актів про внесення змін або втрату чинності
(скасування).
6. Розпорядчий документ повинен мати
преамбулу - вступну частину, яка має поси-
лання на відповідну структурну одиницю
компетенційного нормативно-правового
акта, дає стислу інформацію про необхід-
ність та мету прийняття цього акта і під-
лягає врахуванню при роз'ясненні та засто-
суванні нормативно-правового акта. Преам-
була не може містити норм права і не повин-
на дублювати інших структурних одиниць
нормативно-правового акта.

Внесення змін до преамбули не допус-
кається.
7. Розпорядчий документ може містити такі
структурні одиниці: пункти, підпункти,
абзаци.

Структурні одиниці розпорядчого
документа починаються з абзацу і повинні
мати:
- пункти - наскрізну порядкову нумерацію,
яка позначається арабськими цифрами з
крапками;
- підпункти - наскрізну в межах пункту по-
рядкову нумерацію, яка позначається
арабськими цифрами з дужкою.

Абзаци пунктів та підпунктів починаються
без будь-якої позначки (дефіс, крапка тощо).
Кожна структурна одиниця розпорядчого
документа (крім абзацу) відокремлюється
від попередньої пропуском рядка.
8. Не допускається включення до одного
розпорядчого документа структурних оди-
ниць, якими затверджуються, змінюються
або визнаються такими, що втратили чин-
ність, нормативно-правові акти, які підля-
гають державній реєстрації у реєструючому
органі, та акти, які не підлягають державній
реєстрації у реєструючому органі, крім
затвердження форм звітності та інструкцій
щодо їх заповнення. Наприклад, типовий
договір, типове положення тощо (підлягає
державній реєстрації) та примірний договір,
примірне положення тощо (не підлягає дер-
жавній реєстрації) мають бути затверджені

різними розпорядчими документами.
9. Нормативно-правовий акт, затверджений
розпорядчим документом, повинен містити
гриф затвердження, заголовок і такі струк-
турні складові:
- визначення термінів (за потреби);
- нормативний корпус: положення щодо
сфери правового регулювання; загальні та
спеціальні норми права; способи реалізації
норм права;
- додатки (за потреби).
10. Заголовок нормативно-правового акта,
затвердженого розпорядчим документом,
повинен бути максимально стислим, указу-
вати на предмет правового регулювання і
відповідати заголовку, сформульованому у
відповідній структурній одиниці розпо-
рядчого документа, що його затверджує.

Нормативно-правовий акт не може мати
заголовок, тотожний заголовку іншого нор-
мативно-правового акта.
11. Нормативно-правовий акт повинен
включати визначення термінів лише в разі,
коли вони необхідні. Визначення термінів не
можуть містити норм права.

Структурна складова нормативно-право-
вого акта, яка містить у собі визначення тер-
мінів, розміщується після заголовка. Виз-
начення термінів наводяться в алфавітному
порядку і в називному відмінку. Зміни до та-
кої структурної складової у вигляді допов-
нень новими термінами вносяться із
збереженням алфавітного порядку.

Терміни мають відповідати вимогам
ділового стилю і не повинні суперечити за-
гальновживаним значенням.

Спеціальні терміни, необхідні для врегу-
лювання конкретного виду суспільних від-
носин, використовуються у нормативно-
правовому акті тільки в тому значенні, у
якому вони вживаються в даній спеціальній
сфері.

Зміст термінів, які використовуються в
нормативно-правовому акті, не повинен
відрізнятися від їх змісту, визначеного в
Конституції та законах України, актах
Президента України та Кабінету Міністрів
України, що регулюють відповідну сферу
суспільних відносин.

Можливе посилання на пояснення термі-
нів, визначених в інших нормативно-право-
вих актах, наприклад: "У цьому Порядку
терміни вживаються у значеннях, наведених
у Податковому кодексі України".
12. Нормативно-правовий акт, затверджений
розпорядчим документом, може містити
такі структурні одиниці: розділи, підроз-
діли, пункти, підпункти, абзаци. В окремих
випадках розділи можуть поділятися на
глави.

Основною, первинною структурною
одиницею нормативно-правового акта є
пункт. Пункт може містити підпункти, які за
своїм змістом уточнюють, конкретизують і
розвивають пункт. Пункти нормативно-
правового акта можуть об'єднуватися в
підрозділи (глави) - самостійні відокремлені
частини предмета правового регулювання
нормативно-правового акта. Підрозділи
(глави), пов'язані за змістом і предметом
правового регулювання, об'єднуються в
розділи.

Структурні одиниці нормативно-правово-
го акта повинні мати:
- розділи і підрозділи (глави) - короткий,
чітко сформульований заголовок;
- розділи - наскрізну порядкову нумерацію,
яка позначається римськими цифрами з
крапками;
- підрозділи (глави) - наскрізну в межах
розділу порядкову нумерацію, яка позна-
чається арабськими цифрами з крапками;
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- пункти - наскрізну в межах глави (розділу,
підрозділу, глави) порядкову нумерацію, яка
позначається арабськими цифрами з крап-
ками, і починатися з абзацу;
- підпункти - наскрізну в межах пункту
порядкову нумерацію, яка позначається
арабськими цифрами з дужкою.

Абзаци пунктів та підпунктів почина-
ються без будь-якої позначки (дефіс, крапка
тощо).

У тексті нормативно-правового акта
посилання на номери розділів, підрозділів
(глав), статей, пунктів та підпунктів
нормативно-правового акта зазначаються
цифрами, номери частин статей і абзаців -
словами. Наприклад: "згідно  з  розділом
III",  "відповідно до підрозділу 2 розділу
IX",  "у статті 25", "відповідно до пункту 5",
"частина перша статті 7", "в абзаці шостому
підпункту 4 пункту 13", "у підпункті 7
пункту 3 підрозділу 2 розділу IV", "підпункт
23 пункту 4 глави 2 розділу V".

Кожна структурна одиниця нормативно-
правового акта (крім абзацу) відокремлю-
ється від попередньої пропуском рядка.

Не допускається розміщення у розділі
одного (однієї) підрозділу (глави), у підроз-
ділі (главі) - одного пункту, у пункті - одного
підпункту.

Не дозволяється в межах однієї структур-
ної одиниці нормативно-правового акта
групувати нормативні приписи під проміж-
ними назвами.

Структурні одиниці, які дублюються або
не мають смислового навантаження, у нор-
мативно-правовому акті не допускаються.
13. Текст нормативно-правового акта пови-
нен відповідати вимогам законодавства про
мови. Під час складання нормативно-право-
вого акта вживається діловий стиль, для яко-
го характерний нейтральний тон викла-
дення, позбавлений образності, емоційності
та індивідуальних авторських рис.

Положення нормативно-правового акта
мають бути викладені однозначно і не до-
пускати різного тлумачення.

Одне й те саме слово не може вживатися
для вираження різних понять. Різні слова не
можуть вживатися для вираження одного й
того самого поняття. Уживання синонімів
для вираження одного й того самого поняття
необхідно уникати. Не повинні вживатися
слова і терміни іншомовного походження за
наявності рівнозначних слів і термінів у
державній мові. Абревіатури (крім загально-
вживаних) та позначення допускаються
тільки після наведення повних назв (най-
менувань) чи відповідних пояснень.

У тексті нормативно-правових актів наво-
дяться повні найменування державних
органів або їх офіційні скорочення, зазна-
чені в законах, положеннях.

У текстах нормативно-правових актів та
посиланнях на них застосовується словесно-
цифровий спосіб зазначення дат з простав-
лянням нуля в позначенні дня місяця, якщо
він містить одну цифру, наприклад: 02
лютого 2012 року. Дозволяється вживати
слово "рік" у скороченому варіанті "р.",
наприклад: 03 червня 2011 р. - відповідно до
вимог пункту 33 розділу II Типової інструк-
ції з діловодства.
14. Мовні конструкції в тексті нормативно-
правового акта викладаються, як правило, в
активній формі, яка є необхідною для покла-
дення обов'язку або надання повноваження.
Нормативно-правовий акт викладається в
теперішньому часі. Майбутній та минулий
часи застосовується лише тоді, коли необ-
хідно зробити часове співвідношення між
двома подіями.
15. Одним із прийомів нормотворчої техніки

є застосування відсильних приписів. Розван-
таження нормативно-правового акта відбу-
вається через відсилання до інших норма-
тивних приписів однакової або вищої юри-
дичної сили, унаслідок чого поширюється
дія інших нормативно-правових актів на цей
предмет правового регулювання. Відси-
лання у нормативно-правовому акті до його
окремих положень, а також до інших норма-
тивно-правових актів, їх окремих положень
застосовуються, якщо необхідно підкрес-
лити взаємний зв'язок нормативних при-
писів або уникнути дублювань.

Відсилання можуть бути до нормативно-
правового акта в цілому або до його
структурних одиниць. Не допускається
відсилання до норми права, яка у свою чергу
відсилає до іншої норми права.
Вказівка на нормативно-правовий акт або
його окремі положення в цьому самому акті
застосовується з використанням указівного
займенника "цей" та виду нормативно-
правового акта з великої літери (наприклад,
"це Положення", "ця Інструкція", "пункт 2
розділу II цього Порядку"). Відсилання до
попередньої чи наступної структурної
одиниці нормативно-правового акта не
допускаються.

У разі відсилання до іншого нормативно-
правового акта зазначаються вид акта,
найменування суб'єкта нормотворення, дата
прийняття та його реєстраційний індекс
(крім законів), заголовок, а в разі відсилання
до зареєстрованого нормативно-правового
акта - також дата і номер його державної
реєстрації в органах юстиції. При відси-
ланні до закону зазначається тільки його
заголовок (крім законів про внесення змін).
У разі якщо нормативно-правовий акт ви-
кладено в новій редакції, посилання ро-
биться на його першу редакцію із зазна-
ченням у дужках нової редакції, а заголовок
нормативно-правового акта наводиться в
новій редакції.

Посилання в нормативно-правовому акті,
що подається на державну реєстрацію, на не
зареєстрований в органах юстиції норма-
тивно-правовий акт суб'єкта нормотворен-
ня, акти якого підлягають державній реєст-
рації відповідно до законодавства, не
допускається.
16. Включення до нормативно-правових
актів приміток не допускається, за винятком
випадків, якщо необхідно дати визначення
будь-якого суміжного поняття або помістити
короткий коментар, що допоможе точніше
зрозуміти положення, викладені в структур-
ній одиниці нормативно-правового акта.
Примітки не повинні містити норм права. 
17. До розпорядчого документа можуть бути
додані:
- додатки, що затверджуються розпорядчим
документом із проставлянням грифа за-
твердження, - це нормативно-правові акти
(положення, інструкції, правила, порядки,
зміни до нормативно-правових актів, пере-
ліки актів, що визнаються такими, що втра-
тили чинність, тощо, які становлять не-
від'ємну частину розпорядчих документів,
якими затверджені, і мають однакову з ними
юридичну силу);
- додатки, що доповнюють та/або поясню-
ють зміст розпорядчого документа, норма-
тивно-правового акта, затвердженого розпо-
рядчим документом, із проставлянням від-
мітки у верхньому правому куті першого
аркуша додатка.
18. Затверджений розпорядчим документом
нормативно-правовий акт розміщується на
стандартних аркушах без оформлення ти-
тульного аркуша та змісту. У правому верх-
ньому куті першого аркуша нормативно-

правового акта розміщується гриф за-
твердження за такою формою:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління 

юстиції у Полтавській області
20 січня 2012 року № 15".

У відповідних структурних одиницях
розпорядчої частини документа, яким
затверджено додаток, робиться посилання:
"що додається" або "(додається)".

Після грифа затвердження необхідно
залишити вільне місце для проставлення
відмітки про державну реєстрацію норма-
тивно-правового акта (60 х 100 міліметрів).
Нормативно-правовий акт, затверджений
розпорядчим документом, підписується ке-
рівником структурного підрозділу суб'єкта
нормотворення на лицьовому боці остан-
нього аркуша. Підпис складається з найме-
нування посади особи, яка підписує доку-
мент, особистого підпису, ініціалів (ініціала
імені) та прізвища. Ініціали та прізвище
керівника друкуються на рівні останнього
рядка найменування посади.

У разі відсутності керівника структур-
ного підрозділу, найменування посади,
прізвище, ініціали (ініціал імені) якого
зазначено на проекті зазначеного норматив-
но-правового акта, цей акт підписується у
порядку, встановленому пунктом 57 розділу
II Типової інструкції з діловодства з ді-
ловодства.

Нормативно-правові акти, затверджені
розпорядчим документом, додаються у
послідовності, у якій вони затверджені в
розпорядчому документі.
19. У тексті основного документа робиться
відмітка про наявність додатків до норма-
тивно-правового акта, затвердженого розпо-
рядчим документом, що доповнюють та/або
пояснюють зміст основного документа
(форми, таблиці, графіки, схеми тощо),
наприклад: "(додаток 1)", "що додається",
"згідно з додатком", "відповідно до додатка
2", "межі заказників (додатки 1 - 4)", "зразок
розрахунку наводиться у додатку 2" або
"(див. додаток 3)".

Назва додатка в тексті нормативно-право-
вого акта повинна дослівно відповідати наз-
ві самого додатка.

На додатках до нормативно-правового
акта, затвердженого розпорядчим докумен-
том, які оформляються на стандартних арку-
шах, робиться відмітка у верхньому право-
му куті першого аркуша додатка, яка вклю-
чає номер додатка, заголовок нормативно-
правового акта та посилання на відповідну
структурну одиницю, наприклад:

"Додаток 5 
до Правил виробництва 

(виготовлення) та контролю 
якості лікарських засобів в 

аптеках (пункт 3)".

За наявності кількох додатків на них
зазначаються порядкові номери. Знак "№"
перед цифровим позначенням не ставиться.
Наприклад: "Додаток 1", "Додаток 2" тощо.
Якщо обсяг додатка перевищує один аркуш,
то на кожному наступному аркуші додатка у
верхньому правому куті робиться відмітка
"Продовження додатка", "Продовження
додатка 1 (або 2, 3...)".

Додатки до нормативно-правового акта,
затвердженого розпорядчим документом,
візуються у порядку, встановленому пунк-
том 50 розділу II Типової інструкції з
діловодства.
20. Додатки довідкового або аналітичного



Правовий вісник
11

25  липня 2013 року Законодавство

характеру (графіки, схеми, таблиці, списки
тощо) до розпорядчого документа розміщу-
ються на стандартних аркушах та повинні
мати відмітку з посиланням на цей доку-
мент, його дату та реєстраційний індекс.
Відмітка до додатка розміщується у верх-
ньому правому куті першого аркуша додатка
за такою формою:

"Додаток
до постанови Правління 

Національного банку України
13 січня 2012 року № 349".

Додаток до розпорядчого документа під-
писується керівником структурного підроз-
ділу суб'єкта нормотворення на лицьовому
боці останнього аркуша. Підпис складається
з найменування посади особи, яка підписує
документ, особистого підпису, ініціалів (іні-
ціала імені) та прізвища. Ініціали та
прізвище керівника друкуються на рівні
останнього рядка найменування посади.

У разі відсутності керівника структур-
ного підрозділу найменування посади,
прізвище, ініціали (ініціал імені) якого
зазначено на проекті зазначеного додатка,
цей додаток підписується у порядку,
встановленому пунктом 57 розділу II
Типової інструкції з діловодства.
21. У разі наведення в додатку таблиці
заголовки граф таблиці пишуться з великої
літери, підзаголовки - з малої літери, якщо
вони становлять одне ціле із заголовком, і з
великої - якщо підзаголовок має самостійне
значення. Крапки в кінці заголовків і під-
заголовків граф не ставляться. Заголовки і
підзаголовки граф та рядків таблиці повинні
бути іменниками в називному відмінку
однини. У заголовках і підзаголовках рядків
і граф таблиці вживаються лише загально-
прийняті умовні позначення і скорочення.
Графи таблиці, які розміщуються на кількох
сторінках, нумеруються. На другій та нас-
тупних сторінках таблиці зазначаються
номери граф, а також у верхньому правому
куті - слова "Продовження додатка".
22. Розпорядчий документ, нормативно-пра-
вові акти, затверджені розпорядчим  доку-
ментом,  та додатки  до  них повинні  мати
окрему нумерацію сторінок арабськими
цифрами, яка розміщується посередині
верхнього поля без слова "сторінка" та
розділових знаків. Перша сторінка не
нумерується.
23. Унесення змін до нормативно-правового
акта або визнання його таким, що втратив
чинність, здійснюється самим суб'єктом
нормотворення або його правонаступником
шляхом прийняття нормативно-правового
акта того самого виду й однакової юридич-
ної сили або в іншому порядку, передба-
ченому законодавством.

Нормативно-правовий акт, що не набрав
чинності, може бути скасований самим
суб'єктом нормотворення повністю або в
частині окремої структурної одиниці розпо-
рядчого документа. Нормативно-правовий
акт, що набрав чинності, може бути скасо-
ваний в установленому законодавством
порядку.

У разі припинення нормотворчих повно-
важень відповідного суб'єкта нормотворен-
ня питання про внесення змін, визнання
таким, що втратив чинність, чи скасування
нормативно-правового акта такого суб'єкта
нормотворення вирішуються уповноваже-
ним відповідно до Конституції чи законів
України органом.
24. Змінами, що вносяться до нормативно-
правового акта, може бути передбачено:
- заміну слів, цифр, доповнення словами,

цифрами та їх виключення;
- нову редакцію розділів, підрозділів (глав),
пунктів, підпунктів, абзаців, речень;
доповнення розділами, підрозділами (глава-
ми), пунктами, підпунктами, абзацами,
реченнями або їх виключення.
25. Зміни вносяться до основного норма-
тивно-правового акта, а не до акта про
внесення змін до нього.

Унесення зміни до нормативно-правово-
го акта про внесення змін є можливим у
виняткових випадках та виключно до наб-
рання чинності розпорядчим документом
про внесення змін. 
26. Зміни до нормативно-правового акта
оформлюються розпорядчим документом
того самого виду, що й основний документ,
за винятком випадку, коли вид розпорядчого
документа суб'єкта нормотворення змінив-
ся.

Зміни до розпорядчого документа форму-
люються виключно у розпорядчому доку-
менті. У відповідному пункті розпорядчого
документа зазначаються вид розпорядчого
документа, до якого вносяться зміни, най-
менування суб'єкта нормотворення, дата та
реєстраційний індекс, заголовок, дата і
номер державної реєстрації у реєструючому
органі і після двокрапки в лапках викла-
дається текст змін. Наприклад: "Унести до
розпорядження голови Полтавської обласної
державної адміністрації від 21 травня 2003
року № 149 "Про підвищення ефективності
державного регулювання і контролю за
діяльністю автомобільного транспорту",
зареєстрованого в Полтавському обласному
управлінні юстиції 02 червня 2003 року за
№ 55/941, такі зміни:".

У разі внесення змін до заголовка
нормативно-правового акта, затвердженого
розпорядчим документом, відповідні зміни
повинні бути внесені також до заголовка та
тексту розпорядчого документа.

Якщо зміни до нормативно-правового акта
мають незначний обсяг (як правило, до двох
сторінок), їх викладають у розпорядчому
документі. При цьому, якщо зміни вносяться
лише до однієї структурної одиниці норма-
тивно-правового акта, у відповідному пункті
розпорядчого документа зазначаються ця
структурна одиниця, заголовок нормативно-
правового акта, вид розпорядчого доку-
мента, яким він затверджений, наймену-
вання суб'єкта нормотворення, дата та
реєстраційний індекс, дата і номер його
державної реєстрації у реєструючому органі
і після двокрапки в лапках викладається
текст зміни. Наприклад: "абзац четвертий
пункту 4 глави 2 Положення про проведення
обласних змагань учнівської молоді з
авіамодельного спорту, затвердженого
наказом управління освіти і науки
Полтавської обласної державної адмініст-
рації від 10 жовтня 2006 року № 635,
зареєстрованого в Полтавському обласному
управлінні юстиції 17 жовтня 2006 року за
№ 62/1239, викласти в такій редакції".

У разі внесення змін до кількох структур-
них одиниць нормативно-правового акта
вони об'єднуються в один пункт з таким
формулюванням: "Унести до (заголовок нор-
мативно-правового акта, вид розпорядчого
документа, яким він затверджений, най-
менування суб'єкта нормотворення, дата та
реєстраційний індекс, дата і номер його дер-
жавної реєстрації у реєструючому органі)
такі зміни:".

У нормативно-правовому акті не має бути
норм права із зазначенням того, що вони
приймаються "на зміну", "на часткову змі-
ну", "у додаток до" відповідної структурної
одиниці чинного нормативно-правового

акта. 
При внесенні змін до кількох нормативно-

правових актів вони наводяться в хроно-
логічному порядку.
27. У разі внесення до нормативно-право-
вого акта значних за обсягом змін (більше
двох сторінок) до розпорядчого документа
окремо додається текст змін під грифом
затвердження, а в розпорядчому документі
дається таке формулювання: "Затвердити
Зміни до (заголовок нормативно-правового
акта, вид розпорядчого документа, яким він
затверджений, найменування суб'єкта
нормотворення, дата та реєстраційний
індекс, дата і номер його державної реєстра-
ції у реєструючому органі), що додаються".
На окремому аркуші у верхньому правому
куті зазначається гриф затвердження, що
складається із слова "ЗАТВЕРДЖЕНО",
назви виду документа, яким затверджується
створений документ, у називному відмінку
із зазначенням його дати і номера, під
грифом залишається місце для напису про
державну реєстрацію нормативно-правового
акта, а нижче розміщується заголовок та
текст змін. Наприклад:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів 

України
03 грудня 2012 року N 1266

Місце для проставлення 
відмітки про державну 

реєстрацію (60 х 100 
міліметрів)

Зміни до Положення про надання додатко-
вих платних послугправового та технічного
характеру у відділах реєстрації актів цивіль-
ного стану по місту міськрайонних,міських
управлінь юстиції (текст змін)".

28. У разі внесення до нормативно-право-
вого акта (структурної одиниці) змін, що за
обсягом становлять більше половини тексту
або істотно впливають на зміст, акт (струк-
турну одиницю) необхідно викласти в новій
редакції.

При викладенні нормативно-правового
акта в новій редакції в розпорядчому
документі дається таке формулювання:
"Унести зміни до (заголовок нормативно-
правового акта, вид розпорядчого доку-
мента, яким він затверджений, найменуван-
ня суб'єкта  нормотворення, дата та реєстра-
ційний індекс, дата і номер його державної
реєстрації у реєструючому органі), виклав-
ши його в новій редакції, що додається".
Наприклад: "Унести зміни до Положення
про порядок надання відділами реєстрації
актів громадянського стану Полтавської
області додаткових платних послуг право-
вого та технічного характеру, затвердженого
наказом Полтавського обласного управління
юстиції від 26 листопада 1997 року № 42,
зареєстрованого в Полтавському обласному
управлінні юстиції 05 грудня 1997 року за
№ 74/201, виклавши його у новій редакції,
що додається".

У грифі затвердження дається посилання
на дату і номер розпорядчого документа,
яким було затверджено первинний акт, та
зазначається, що акт наведено в редакції
розпорядчого документа, яким вона за-
тверджується, за такою формою: 

"ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Полтавського обласного  

управління юстиції 
26 листопада 2005 року № 42
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(у редакції наказу Головного 
управління юстиції у Полтавській області

від 09 липня 2013 року № 217/5)". 
Якщо додаток до розпорядчого докумен-

та, який вводиться ним у дію, викладено в
новій редакції, відмітка до нього оформлю-
ється за такою формою:

"Додаток
до наказу Полтавського  

обласного управління юстиції 
26 листопада 2005 року № 42

(у редакції наказу 
Головного  управління юстиції 

у  Полтавській області
від 09 липня 2013 року № 217/5)".

Якщо в новій редакції викладається дода-
ток до нормативно-правового акта, за-
твердженого розпорядчим документом (пра-
вила, положення, інструкції, порядки тощо),
то відмітка до нього оформляється за фор-
мою, наведеною в пункті 19 цього розділу.
29. У разі коли зміни вносяться до нор-
мативно-правового акта, який викладено в
новій редакції, зміни вносяться до тексту
його оновленої редакції з посиланням на
розпорядчий документ, яким затверджено
першу редакцію, із зазначенням дати та
номера державної реєстрації у реєструю-
чому органі, а в дужках вказується розпо-
рядчий документ, яким затверджено нову
редакцію, без реквізитів державної реєст-
рації. Посилання на попередні редакції
оновленого нормативно-правового акта не
робляться. Наприклад: "Унести до Положен-
ня про роботу державних нотаріальних
контор Полтавської області по наданню
додаткових послуг правового характеру, які
не пов'язані із вчинюваними нотаріальними
діями, а також послуг технічного характеру,
затвердженого наказом Полтавського
обласного управління юстиції від 29 серпня
2005 року № 129/5 (у редакції наказу Голов-
ного управління юстиції у Полтавській
області від 18 січня 2012 року № 6/5),
зареєстрованого в Полтавському обласному
управлінні юстиції 29 серпня 2005 року за
№ 70/1140, такі зміни:".
30. У разі доповнення нормативно-право-
вого акта новими структурними одиницями
або виключення з нормативно-правового
акта структурних одиниць поточна нуме-
рація його структурних одиниць відповідно
змінюється. Наприклад:
- " абзац другий у пункті 5 виключити. 
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
вважати відповідно абзацами другим -
четвертим;
- доповнити пункт 6 після абзацу першого
новим абзацом другим такого змісту: "...". 

У зв'язку з цим абзаци другий і третій
вважати відповідно абзацами третім і
четвертим".

При цьому наступні структурні одиниці
нормативно-правового акта позначаються з
урахуванням доповнення або виключення. 
31. Не допускається визнання такими, що
втратили чинність, структурних одиниць
нормативно-правового акта, затвердженого
розпорядчим документом, та додатків до
нього.
32. У разі доповнення нормативно-право-
вого акта новою структурною одиницею з
посиланням на новий додаток або виклю-
чення з тексту нормативно-правового акта
структурної одиниці, яка містить посилання
на відповідний додаток, нумерація додатків
та відповідні посилання на них у тексті
нормативно-правового акта змінюються.
Наприклад: "Доповнити Положення новим
додатком 19 (додається). 

У зв'язку з цим додатки 19-34 вважати
відповідно додатками 20-35. У тексті Поло-
ження посилання на додатки 19-34 замінити
посиланнями відповідно на додатки 20-35".
33. При внесенні змін до пункту (підпунк-
ту), який налічує декілька абзаців (речень),
слід обов'язково вказувати місце розташу-
вання цих змін. Наприклад: "пункт 5 після
абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:".

Якщо абзац, яким доповнюється пункт, є
останнім, його номер не зазначається.
Наприклад: "пункт 7 доповнити новим
абзацом такого змісту:".

У разі необхідності внесення доповнен-
ня або уточнення норми права можлива
заміна однієї структурної одиниці кількома.
Наприклад: "абзац шостий пункту 4 замі-
нити двома новими абзацами такого змісту:
"…". У зв'язку з цим абзаци сьомий - деся-
тий вважати відповідно абзацами восьмим -
одинадцятим."; "підпункт 2 пункту 7
замінити двома новими підпунктами такого
змісту: "…". У зв'язку з цим підпункти 3, 4
вважати відповідно підпунктами 4, 5.".
34. Одноманітні зміни в усьому тексті
нормативно-правового акта слід об'єднувати
і розташовувати наприкінці нормативно-
правового акта. Наприклад: "У тексті Поло-
ження слова "відкрите акціонерне товарист-
во", "статутний фонд", "установчий договір"
у всіх відмінках замінити відповідно
словами "акціонерне товариство", "статут-
ний капітал", "засновницький договір" у
відповідних відмінках."; "У тексті Інструкції
слова "Департамент банківської безпеки" у
всіх відмінках замінити словами "Департа-
мент внутрішньої безпеки" у відповідних
відмінках".
35. У зв'язку з прийняттям суб'єктом нормо-
творення нормативно-правового акта підля-
гають визнанню такими, що втратили чин-
ність, усі раніше прийняті ним нормативно-
правові акти, якщо вони суперечать уклю-
ченим до нового акта нормативним припи-
сам, виявилися такими, що поглинуті ним
або втратили свою актуальність.

Перелік таких нормативно-правових актів
повинен міститися в окремому пункті роз-
порядчого документа, яким затверджено
новий нормативно-правовий акт, або оформ-
лятися додатком до розпорядчого доку-
мента.

Не потребують визнання такими, що
втратили чинність, нормативно-правові акти
тимчасового характеру, строк дії яких
минув.

Разом з нормативно-правовим актом, який
визнається таким, що втратив чинність,
визнаються такими, що втратили чинність,
усі нормативно-правові акти, якими до
нього внесено зміни.

У переліках нормативно-правових актів,
які підлягають визнанню такими, що втра-
тили чинність, акти розміщуються в хроно-
логічному порядку.

Визнання нормативно-правового акта
таким, що втратив чинність, не поновлює
дію актів, які в свою чергу визнані ним
такими, що втратили чинність.

Дія окремих структурних одиниць норма-
тивно-правового акта, виключених норма-
тивно-правовим актом тимчасового харак-
теру, відновлюється після втрати чинності
цього акта.

У разі необхідності визнання таким, що
втратив чинність, нормативно-правового
акта, затвердженого розпорядчим докумен-
том, та за відсутності у такому розпо-
рядчому документі інших необхідних поло-
жень, таким, що втратив чинність, визна-
ється розпорядчий документ. Якщо розпо-

рядчий документ містить інші положення,
що продовжують застосовуватись, визна-
ється такою, що втратила чинність, струк-
турна одиниця розпорядчого документа про
затвердження нормативно-правового акта,
що втрачає чинність. 
36. Нормативно-правовий акт може бути
прийнятий спільно декількома суб'єктами
нормотворення або одним із них за уз-
годженням з іншими.

Нормативно-правовий акт уважається
прийнятим спільно, якщо він підписаний
керівниками декількох суб'єктів нормо-
творення.

Спільний розпорядчий документ установ
одного рівня оформляється на чистих
аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мілі-
метрів). Державний Герб України під час
оформлення таких розпорядчих документів
не відтворюється. Найменування установ
розміщуються на одному рівні, а назва виду
документа - посередині. Дата спільного
розпорядчого документа повинна бути єди-
ною, відповідати даті останнього підпису, а
реєстраційний індекс документа - скла-
датися з реєстраційних індексів, які прос-
тавляються через правобічну похилу риску в
послідовності підписання розпорядчого
документа керівниками установ. Підписи
керівників установ розташовуються нижче
тексту на одному рівні і скріплюються
гербовими печатками цих установ.

Кількість примірників спільних розпо-
рядчих документів повинна відповідати
кількості установ, що їх видають.

У разі якщо спільний нормативно-право-
вий акт приймається суб'єктами нормо-
творення, які мають різні види розпорядчих
документів, кількість розпорядчих доку-
ментів має відповідати кількості суб'єктів
нормотворення, при цьому такі розпорядчі
документи повинні мати одну дату та
однаковий заголовок (наприклад, наказ
Міністерства фінансів України від 17 січня
2012 року № 22, постанова Правління На-
ціонального банку України від 17 січня 2012
року № 7 "Про затвердження Порядку на-
дання Державною службою фінансового
моніторингу України Національному банку
України інформації для підвищення ефек-
тивності здійснення нагляду за додер-
жанням банками вимог законодавства з
питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, або фінансуванню теро-
ризму").
37. У випадках, передбачених законо-
давством, або в разі наявності в нормативно-
правовому акті положень та доручень, що
поширюються на інші органи, проект такого
акта повинен бути погоджений з відпо-
відними заінтересованими органами.

Зовнішнє погодження нормативно-
правового акта оформляється грифом по-
годження, який ставиться нижче підпису на
лицьовому боці останнього аркуша розпо-
рядчого документа і включає в себе слово
"ПОГОДЖЕНО", найменування посади осо-
би та орган, з яким погоджується проект
нормативно-правового акта, особистий під-
пис, ініціали (ініціал імені), прізвище і дату
або назву документа, що підтверджує по-
годження, його дату і номер (індекс), а також
засвідчення печаткою.

Зовнішнє погодження може оформлю-
ватися шляхом складання "Аркуша по-
годження", про що робиться відмітка в са-
мому документі на місці грифа погодження,
наприклад: "Аркуш погодження додається". 
У разі коли зміст проекту нормативно-
правового акта стосується більше ніж трьох
установ, складається "Аркуш погодження".
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Відповідно до частини першої статті 21
Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" проекти регуляторних актів, які
розробляються суб'єктами нормотворення,
підлягають погодженню із спеціально упов-
новаженим центральним органом вико-
навчої влади з питань державної регуля-
торної політики у встановленому цим
Законом порядку.

Випадки необхідності погодження норма-
тивно-правових актів з територіальним від-
діленням Антимонопольного комітету Ук-
раїни передбачені пунктом 2 Положення про
порядок погодження з органами Анти-
монопольного комітету України рішень
органів влади, органів адміністративно-
господарського управління та контролю,
органів місцевого самоврядування щодо
демонополізації економіки, розвитку конку-
ренції та антимонопольного регулювання,
затвердженого розпорядженням Антимо-
нопольного комітету України від 01 квітня
1994 року № 4-р, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 20 квітня 1994 року
за № 78/287. 

Проекти нормативно-правових актів, які
стосуються регулювання трудових, соціаль-
них,  економічних  відносин,  розглядаються
органами  виконавчої  влади  з урахуванням
позиції сторін соціального діалогу (стаття 8
Закону України "Про соціальний діалог в
Україні").

Крім того, проекти нормативно-правових
актів, які стосуються трудових відносин або
соціального захисту громадян, розгля-
даються органами виконавчої влади з
урахуванням думки відповідних проф-
спілок, об'єднань профспілок (частина третя
статті 21 Закону України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності"). 

III. Порядок 
подання нормативно-правових актів

до Головного управління юстиції 
у Полтавській області та його

територіальних органів

1. Державній реєстрації в Головному
управлінні юстиції у Полтавській області
підлягають нормативно-правові акти облас-
ної державної адміністрації, її управлінь,
відділів, інших підрозділів, територіальних
органів центральних органів виконавчої
влади.

Державній реєстрації в районному,
міськрайонному управліннях юстиції  Пол-
тавської області підлягають нормативно-
правові акти районних державних адмініс-
трацій, її управлінь, відділів, інших підроз-
ділів.
2. Державній реєстрації підлягають норма-
тивно-правові акти будь-якого виду неза-
лежно від строку їх дії (постійні чи обме-
жені певним часом) та характеру відо-
мостей, що в них містяться, у тому числі з
грифами обмеження доступу до документа
("Для службового користування", "Особ-
ливої важливості", "Цілком таємно", "Таєм-
но"), а також прийняті в порядку експе-
рименту, якщо в них є одна або більше норм
(правил поведінки), що: 
- зачіпають соціально-економічні, політичні,
особисті та інші права, свободи й законні
інтереси громадян, проголошені й гаранто-
вані Конституцією та законами України,
Конвенцією,  міжнародними договорами
України, згоду на обов'язковість яких надано
Верховною Радою України, та acquis com-
munautaire, з урахуванням практики Євро-
пейського суду з прав людини, установлю-
ють новий або змінюють, доповнюють чи

скасовують існуючий організаційно-право-
вий механізм їх реалізації; 
- мають міжвідомчий характер, тобто є
обов'язковими для інших органів виконавчої
влади, а також органів місцевого само-вря-
дування, підприємств, установ і організацій,
що не входять до сфери управління органу,
який видав нормативно-правовий акт.

При цьому на державну реєстрацію
подаються нормативно-правові акти, які
мають як одну з указаних ознак, так і де-
кілька.
3. Зміни до зареєстрованих нормативно-
правових актів незалежно від того, містять
вони правові норми чи ні, а також акти про
втрату чинності зареєстрованих норматив-
но-правових актів підлягають державній
реєстрації в установленому законодавством
порядку.

При необхідності внесення змін до
нормативно-правового акта, прийнятого до
запровадження державної реєстрації, якщо
він має ознаки, наведені в пункті 2 цього
розділу, розробляється і подається на дер-
жавну реєстрацію новий нормативно-пра-
вовий акт, а основний документ визнається
таким, що втратив чинність. 
4. На державну реєстрацію не подаються
акти: 
1) персонального характеру (про склад
комісій, призначення на посаду і звільнення
з неї, заохочення працівників тощо); 
2) дія яких вичерпується одноразовим
застосуванням, крім актів про затвердження
положень, інструкцій та інших актів, що
містять правові норми, а також тимчасові,
строк дії яких вичерпано; 
3) оперативного, організаційно-розпоряд-
чого характеру (разові доручення) та інші,
які не мають нормативного характеру,
зокрема ті, які містять лише індивідуально-
конкретні приписи; 
4) якими доводяться до відома підприємств,
установ і організацій рішення  органів
вищого рівня; 
5) спрямовані на організацію виконання
рішень вищестоящих органів і власних
рішень міністерств, інших органів вико-
навчої влади, що не мають нових правових
норм; 
6) рекомендаційного, роз'яснювального та
інформаційного характеру (методичні реко-
мендації, роз'яснення, у тому числі подат-
кові, тощо), нормативно-технічні документи
(національні та регіональні стандарти, тех-
нічні умови, будівельні норми і правила,
тарифно-кваліфікаційні  довідники, кодекси
усталеної практики, форми звітності, у тому
числі щодо державних статистичних спос-
тережень, адміністративних даних та інші).
5. Нормативно-правові акти подаються на
державну реєстрацію суб'єктами нормо-
творення протягом п'яти робочих днів після
їх прийняття. 

У разі виникнення сумніву щодо відпо-
відності актів ознакам, указаним у пункті 2
цього розділу, такі акти також підлягають
направленню на державну реєстрацію до
реєструючого органу. Остаточне рішення
щодо необхідності державної реєстрації
таких актів приймає реєструючий орган
після проведення їх правової експертизи.
6. Нормативно-правовий акт, що подається
на державну реєстрацію, має відповідати
Конституції та законодавству України,   Кон-
венції, міжнародним договорам України,
згоду на обов'язковість яких надано Верхов-
ною Радою України, та acquis
communautaire, з урахуванням практики
Європейсь-кого суду з прав людини,
правилам нормо-проектувальної техніки,
узгоджуватися з раніше прийнятими

нормативно-правовими актами, викладатися
згідно з правилами українського правопису
та вимогами Ти-пової інструкції з
діловодства.
7. Разом з нормативно-правовим актом до
реєструючого органу подаються відомості
про внутрішнє погодження нормативно-
правового акта із зацікавленими структур-
ними підрозділами суб'єкта нормотворення,
у тому числі позицію юридичної служби
щодо подання цього акта до реєструючого
органу для державної реєстрації.

Внутрішнє погодження оформляється
візуванням проекту документа посадовими
особами суб'єкта нормотворення, які відпо-
відно до їх компетенції займаються питан-
нями, порушеними в нормативно-правовому
акті. Віза включає: особистий підпис,
ініціали (ініціал імені) і прізвище особи, яка
візує документ, дату візування із зазна-
ченням у разі потреби найменування посади
цієї особи. Віза проставляється як на лицьо-
вому, так і на зворотному боці останнього
аркуша нормативно-правового акта, якщо
місця для візування на лицьовому боці
останнього аркуша документа недостатньо. 
У разі відсутності посадової особи, най-
менування посади, прізвище, ініціали (іні-
ціал імені) якої зазначено у відомостях про
внутрішнє погодження, проект документа
візується у порядку, встановленому пунктом
57 розділу II Типової інструкції з діло-
водства.
8. Нормативно-правові акти подаються на
державну реєстрацію у трьох примірниках:
оригінал та дві завірені в установленому
законодавством порядку копії розпорядчого
документа (наказу, розпорядження, рішення,
постанови), а також затверджених ним пра-
вил, положення, інструкції, порядку тощо і
додатків до них.

Копії розпорядчого документа, норматив-
но-правового акта, затвердженого розпоряд-
чим документом, додатків до розпорядчого
документа та до нормативно-правового акта,
затверджених розпорядчим документом,
повинні бути чіткими для прочитання,
завірені в порядку, установленому Типовою
інструкцією з діловодства, текст має бути
розміщений через півтора міжрядкових
інтервали на аркушах формату А4 без
звороту з використанням гарнітури Times
New Roman та шрифту розміром 14 дру-
карських пунктів.

Крім того, подаються тексти документів
на електронних носіях, які повертаються су-
б'єкту нормотворення після державної
реєстрації нормативно-правового акта. 
9. Спільно прийнятий нормативно-правовий
акт подається на державну реєстрацію
суб'єктом нормотворення, який є головним
розробником. При цьому оригінал норма-
тивно-правового акта подається в кількості
примірників, що дорівнює кількості органів,
які прийняли цей акт. 

Нормативно-правові акти, прийняті спіль-
но або за погодженням з іншими органами,
змінюються, доповнюються або визнаються
такими, що втратили чинність, спільно або
за погодженням з відповідними органами,
враховуючи при цьому правонаступництво
ліквідованих або реорганізованих органів, а
також відповідні зміни в законодавстві,
пов'язані з необхідністю такого узгодження.
10. Нормативно-правові акти подаються на
державну реєстрацію разом із супровідним
листом, у якому вказуються прізвище
уповноваженого працівника суб'єкта нормо-
творення та номер його телефону.

У разі якщо нормативно-правовий акт
подається на державну реєстрацію повтор-
но, а також якщо він прийнятий замість акта,
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у державній реєстрації якого відмовлено, у
супровідному листі необхідно вказати дату і
номер листа реєструючого органу про
повернення нормативно-правового акта без
державної реєстрації для доопрацювання
або відмову в державній реєстрації.
11. Разом з нормативно-правовим актом та
супровідним листом до нього до реєструю-
чого органу подаються:
1) пояснювальна записка, у якій зазначають-
ся обґрунтування підстав та мета розроб-
лення нормативно-правового акта, визна-
чається його місце у відповідній сфері пра-
вового регулювання, міститься аналіз при-
чин, наводяться факти і цифрові дані, що
обґрунтовують необхідність його прийнят-
тя, відображаються фінансово-економічні
розрахунки та пропозиції щодо джерел пок-
риття витрат (якщо реалізація нормативно-
правового акта не потребує фінансування з
державного чи місцевого бюджетів, то про
це окремо повідомляється в записці), прог-
нозуються очікувані соціально-економічні
результати реалізації нормативно-правового
акта. Загальний обсяг пояснювальної запис-
ки не повинен перевищувати чотирьох сто-
рінок;
2) висновок юридичної служби суб'єкта
нормотворення, складеного за результатами
проведеної юридичної експертизи проекту
нормативно-правового акта, за формою,
затвердженою наказом Міністерства юстиції
України від 06 липня 2011 року № 1805/5
"Про затвердження форми висновку юри-
дичної служби міністерства, іншого цент-
рального органу виконавчої влади та його
територіальних органів, місцевих держав-
них адміністрацій за результатами прове-
дення юридичної експертизи проекту нор-
мативно-правового акта", зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 07 липня 2011
року за N 826/19564, та завірена в установ-
леному законодавством порядку його копія; 
3) висновок про проведення антидискримі-
наційної експертизи за формою, встанов-
леною постановою Кабінету Міністрів
України від 30 січня 2013 року № 61 "Питан-
ня проведення антидискримінаційної екс-
пертизи та громадської антидискриміна-
ційної експертизи проектів нормативно-
правових актів", та завірена в установ-
леному законодавством порядку його копія;
4) відомості про чинні нормативно-правові
акти з питання, що належить до сфери
правового регулювання прийнятого норма-
тивно-правового акта, інформація про стро-
ки приведення їх у відповідність до нор-
мативно-правового акта, поданого на дер-
жавну реєстрацію, а також про нормативно-
правові акти, що втрачають чинність у
зв'язку з прийняттям цього акта;
5) копія нормативно-правового акта, до
якого вносяться зміни або який визнається
таким, що втратив чинність, у контрольному
стані та порівняльна таблиця;
6) відомості про офіційне погодження
нормативно-правового акта із заінтере-
сованими органами незалежно від того, чи є
таке погодження обов'язковим згідно із
законодавством (оригінал, який після прий-
няття рішення щодо державної реєстрації
повертається суб'єкту нормотворення, та дві
копії); 
7) оригінал та дві копії рішення спеціально
уповноваженого центрального органу вико-
навчої влади з питань державної регуля-
торної політики про погодження проекту
нормативно-правового акта (для регулятор-
них нормативно-правових актів);
8) інформаційно-аналітичні матеріали з
публічного обговорення проектів норматив-

но-правових актів (у разі необхідності).
12. Супровідний лист, пояснювальна за-
писка, інформаційно-аналітичні матеріали з
публічного обговорення проектів норма-
тивно-правових актів підписуються керів-
ником суб'єкта нормотворення або його
заступником.
13. Нормативно-правовий акт із супровід-
ним листом та матеріалами, зазначеними в
пункті 11 цього розділу, подаються уповно-
важеним працівником суб'єкта нормо-
творення до реєструючого органу. Спеціа-
ліст реєструючого органу відповідно до
розподілу обов'язків перевіряє комплект-
ність документів та правильність їх оформ-
лення (наявність підписів, печаток, пого-
джень тощо). В іншому разі документи
повертаються уповноваженому працівнику
суб'єкта нормотворення для виправлення. 

Спеціаліст реєструючого органу відповід-
но до розподілу обов'язків проводить реєст-
рацію  документів, що надійшли на держав-
ну реєстрацію до відповідного управління
юстиції, відповідно до вимог Типової
інструкції з діловодства і передає їх на розг-
ляд керівництву управління юстиції. 

Повернуті керівництвом Головного
управління юстиції у Полтавській області
нормативно-правові акти в той самий день
передаються до відділу правової роботи,
правової освіти та державної реєстрації
нормативно-правових актів (далі - відділ
правової роботи) для розгляду. 

Повернуті керівництвом районного
(міськрайонного) управління юстиції норма-
тивно-правові акти в той самий день пере-
даються спеціалісту управління відповідно
до розподілу обов'язків.

ІV. Проведення державної реєстрації
нормативно-правових актів

1. Нормативно-правові акти, що надійшли
до Головного управління юстиції у Пол-
тавській області, заносяться до журналу
обліку нормативно-правових актів, які на-
дійшли на державну реєстрацію до Голов-
ного управління юстиції у Полтавській
області, який ведеться у відділі правової
роботи. 

Нормативно-правові акти, що надійшли
до районного, міськрайонного управлінь
юстиції заносяться до журналу обліку
нормативно-правових актів, які надійшли на
державну реєстрацію до районного (міськ-
районного) управління юстиції, який ве-
деться спеціалістом відповідного управлін-
ня юстиції згідно з розподілом обов'язків.
2. Спеціалісти відділу правової роботи
(спеціаліст районного, міськрайонного уп-
равлінь юстиції) проводять правову експер-
тизу нормативно-правових актів, а саме
перевіряють їх відповідність Конституції та
чинному законодавству України, Конвенції,
міжнародним договорам України, згоду на
обов'язковість яких надано Верховною Ра-
дою України, та acquis communautaire, а
також з урахуванням практики Євро-
пейського суду з прав людини та правилам
нормопроектувальної техніки. 

Експертиза нормативно-правового акта
провадиться з метою встановлення повно-
важень суб'єкта нормотворення на прийнят-
тя цього акта, забезпечення його відповід-
ності законодавству, якості й обґрунтова-
ності, своєчасності прийняття, виявлення
можливих позитивних і негативних
наслідків його дії. 
3. Строк проведення державної реєстрації
нормативно-правового акта реєструючим
органом становить 15 робочих днів з дня,

наступного після надходження його до
реєструючого органу. 

У разі потреби (необхідність проведення
аналізу нормативно-правового акта із залу-
ченням експертів, вивчення значної кіль-
кості актів законодавства тощо) строки мо-
жуть бути продовжені заступником началь-
ника Головного управління юстиції у Пол-
тавській області відповідно до розподілу
обов'язків (в районному, міськрайонному
управліннях юстиції - начальником район-
ного, міськрайонного управлінь юстиції),
але не більш як на 10 робочих днів. У цьому
разі спеціаліст відділу правової роботи,
який проводить правову експертизу норма-
тивно-правового акта, готує доповідну за-
писку за підписом начальника відділу
правової роботи, яка подається на погоджен-
ня заступнику начальника Головного управ-
ління юстиції у Полтавській області (від-
повідно до розподілу обов'язків). В район-
ному, міськрайонному управліннях юстиції
доповідна записка готується спеціалістом та
погоджується начальником районного,
міськрайонного управлінь юстиції.

У разі продовження строку проведення
державної реєстрації нормативно-правового
акта про це  повідомляється суб'єкт нормо-
творення. 

Спеціаліст відділу правової роботи
(спеціаліст районного, міськрайонного уп-
равлінь юстиції) у разі виявлення за   резуль-
татами  правової  експертизи нормативно-
правового акта порушень правил правопису
та нормопроектувальної техніки може про-
вести робочу зустріч із уповноваженим
працівником суб'єкта нормотворення, під
час якої має висловити зазначені зауваження
до нормативно-правового акта.

Суб'єкт нормотворення може протягом
строку, встановленого для проведення дер-
жавної реєстрації нормативно-правового
акта, врахувати зазначені зауваження та
направити до реєструючого органу супро-
відним листом оригінал та дві завірені в
установленому законодавством порядку
копії відповідних сторінок опрацьованого
нормативно-правового акта із зазначенням
на зворотному боці цих сторінок прізвища,
ініціалів, підпису уповноваженого праців-
ника суб'єкта нормотворення та дати
візування.
4. За результатами правової експертизи
реєструючий орган в межах установленого
строку приймають одне з таких рішень: 
1) про державну реєстрацію нормативно-
правового акта. Таке рішення приймається,
якщо нормативно-правовий акт відповідає
Конституції, законодавству України, Кон-
венції, міжнародним договорам України,
згоду на обов'язковість яких надано Верхов-
ною Радою України, та acquis
communautaire, з урахуванням практики
Європейсь-кого суду з прав людини,
правилам нормо-проектувальної техніки та
правопису, і оформлюється наказом
реєструючого орга-ну. У преамбулі наказу
вказується стаття 1 Указу Президента
України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про
державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів
виконавчої влади", у розпо-рядчій частині
наказу викладається рішення реєструючого
органу.

Наказ про державну реєстрацію норма-
тивно-правового акта може бути оформ-
лений окремо щодо кожного зареєстрова-
ного нормативно-правового акта або вклю-
чати список нормативно-правових актів,
щодо яких прийнято рішення про державну
реєстрацію. 
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До наказу додається висновок про
державну реєстрацію нормативно-правового
акта (додаток 1), який підписується голов-
ним спеціалістом відділу правової роботи,
погоджується начальником відділу правової
роботи і затверджується заступником на-
чальника Головного управління юстиції у
Полтавській області (згідно з розподілом
обов'язків).

Також, якщо предмет правового регулю-
вання нормативного акта стосується прав і
свобод людини, гарантованих Конвенцією
висновок про державну реєстрацію норма-
тивно-правового акта погоджує представник
Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини Голов-
ного управління юстиції у Полтавській
області.

У районному, міськрайонному управлін-
нях юстиції висновок про державну реєст-
рацію нормативно-правового акта за фор-
мою, наведеною в додатку 2, готує спеціа-
ліст районного, міськрайонного управлінь
юстиції та затверджує начальник районного,
міськрайонного управлінь юстиції;
2) про повернення нормативно-правового
акта без державної реєстрації для доопрацю-
вання. Таке рішення може бути прийнято на
прохання суб'єкта нормотворення або з
власної ініціативи, якщо суб'єктом нормо-
творення порушено вимоги Положення або
цього Порядку, і оформлюється наказом
реєструючого органу. У преамбулі наказу
зазначається пункт 111 Положення, у розпо-
рядчій частині наказу викладаються рішен-
ня реєструючого органу та строк доопрацю-
вання. Наказ про повернення нормативно-
правового акта без державної реєстрації для
доопрацювання готується щодо кожного
нормативно-правового акта окремо.

Для повернення нормативно-правового
акта на доопрацювання на прохання суб'єкта
нормотворення такий суб'єкт направляє до
реєструючого органу відповідного листа,
підписаного керівником (особою, яка вико-
нує його обов'язки) або заступником керів-
ника.

У разі повернення нормативно-правового
акта на доопрацювання з власної ініціативи
до наказу про повернення нормативно-пра-
вового акта без державної реєстрації для
доопрацювання додається висновок про
доопрацювання нормативно-правового акта
(додаток 3), який підписується головним
спеціалістом відділу правової роботи, по-
годжується начальником відділу правової
роботи і затверджується заступником на-
чальника Головного управління у Полтавсь-
кій області (згідно з розподілом обов'язків).
У районному, міськрайонному управліннях
юстиції висновок про доопрацювання нор-
мативно-правового акта за формою, наве-
деною в додатку 4, готує спеціаліст район-
ного, міськрайонного управлінь юстиції та
затверджує начальник районного, міськ-
районного управлінь юстиції.

Копія наказу про повернення нормативно-
правового акта без державної реєстрації для
доопрацювання надається суб'єкту нормо-
творення із супровідним листом Головного
управління юстиції у Полтавській області за
підписом заступника начальника управління
(згідно з розподілом обов'язків).

Супровідний лист районного, міськрайон-
ного управлінь юстиції про повернення
нормативно-правового акта без державної
реєстрації для доопрацювання підписується
начальником районного, міськрайонного
управлінь юстиції.
Уповноважений працівник суб'єкта нормо-

творення особисто забирає лист реєструю-

чого органу про повернення нормативно-
правового акта на доопрацювання, при
цьому зазначає свою посаду, прізвище, дату
та ставить підпис у відповідній графі
журналу обліку нормативно-правових актів,
повернутих на доопрацювання. Із зазна-
ченим листом йому повертаються оригінал
нормативно-правового акта та копія. Одна
копія нормативно-правового акта зали-
шається в управлінні юстиції. 

У графі восьмій журналу обліку норма-
тивно-правових актів, поданих на державну
реєстрацію до відповідного управління
юстиції, спеціалістом відділу правової ро-
боти (спеціалістом районного, міськрайон-
ного управлінь юстиції) проставляється
відмітка про доопрацювання нормативно-
правового акта.

Якщо протягом доби після підписання
листа про повернення нормативно-право-
вого акта на доопрацювання його не буде
отримано уповноваженим працівником су-
б'єкта нормотворення, реєструючий орган
може відправити листа поштою.

Під час доопрацювання суб'єкт нормо-
творення повинен урахувати всі висловлені
реєструючим органом зауваження, усунути
виявлені порушення та протягом місяця
повторно подати нормативно-правовий акт
на державну реєстрацію або надати реєст-
руючому органу копію розпорядчого доку-
мента про його скасування. Такий розпо-
рядчий документ не повинен містити пра-
вових норм. У супровідному листі, з яким
він направляється, необхідно вказувати дату
і номер листа реєструючого органу про
повернення нормативно-правового акта без
державної реєстрації для доопрацювання;
3) про відмову в державній реєстрації
нормативно-правового акта. Таке рішення
приймається у випадках, установлених пу-
нктом 13 Положення, і оформлюється на-
казом реєструючого органу. У преамбулі на-
казу вказується підпункт пункту 13 Поло-
ження, який є підставою відмови в держав-
ній реєстрації, у розпорядчій частині наказу
викладається рішення реєструючого органу.
Наказ про відмову в державній реєстрації
нормативно-правового акта готується щодо
кожного нормативно-правового акта окремо.
До наказу додається висновок про відмову в
державній реєстрації нормативно-правового
акта (додаток 5) з викладенням підстав від-
мови, який підписується головним спеціа-
лістом відділу правової роботи, погоджу-
ється начальником відділу правової роботи і
затверджується заступником начальника
Головного управління у Полтавській області
(згідно з розподілом обов'язків). У район-
ному, міськрайонному управліннях юстиції
висновок про відмову в державній реєст-
рації нормативно-правового акта за формою,
наведеною в додатку 6, готує спеціаліст
районного, міськрайонного управлінь юсти-
ції та затверджує начальник районного,
міськрайонного управлінь юстиції.

Копія наказу про відмову в державній
реєстрації нормативно-правового акта нада-
ється суб'єкту нормотворення із супровід-
ним листом Головного управління юстиції у
Полтавській області за підписом заступника
начальника управління (згідно з розподілом
обов'язків). Супровідний лист районного,
міськрайонного управлінь юстиції про від-
мову в державній реєстрації нормативно-
правового акта підписується начальником
районного, міськрайонного управлінь юсти-
ції. Із зазначеним листом йому також по-
вертаються оригінал нормативно-правового
акта. Одна копія нормативно-правового акта
залишається в управлінні юстиції, друга -

направляється до вищестоящого реєструю-
чого органу.

Уповноважений працівник суб'єкта нормо-
творення особисто забирає лист реєстру-
ючого органу про відмову в державній
реєстрації нормативно-правового акта, при
цьому зазначає свою посаду, прізвище, дату
та ставить підпис у відповідній графі жур-
налу обліку нормативно-правових актів, у
державній реєстрації яких відмовлено, що
ведеться в відділі правової роботи, район-
ному, міськрайонному управліннях юстиції.

У графі восьмій журналу обліку норма-
тивно-правових актів, поданих на державну
реєстрацію до відповідного управління юс-
тиції, спеціалістом відділу правової роботи
(спеціалістом районного, міськрайонного
управлінь юстиції) проставляється відмітка
про відмову у державній реєстрації норма-
тивно-правового акта.

Якщо протягом доби після підписання
листа про відмову в державній реєстрації
нормативно-правового акта його не буде
отримано уповноваженим працівником су-
б'єкта нормотворення реєструючий орган
може відправити листа поштою. 

Суб'єкт нормотворення, якому відмовлено
в державній реєстрації нормативно-право-
вого акта, має право протягом десяти днів
після отримання листа про відмову звер-
нутися до начальника реєструючого органу
із заявою про перегляд прийнятого рішення
щодо поданого на державну реєстрацію нор-
мативно-правового акта з поданням додат-
кових матеріалів, що обґрунтовують потре-
бу в такому перегляді. Зазначена заява роз-
глядається протягом десяти робочих днів. 

Рішення районних, міськрайонних управ-
лінь юстиції може бути оскаржено до Голов-
ного управління юстиції у Полтавській
області, а у разі відмови у задоволенні скар-
ги - до Міністерства юстиції України. Рішен-
ня Головного управління юстиції у Пол-
тавській області - до Міністерства юстиції
України з дотриманням зазначеного десяти-
денного строку. 

Крім того, рішення про відмову в держав-
ній реєстрації нормативно-правового акта
може бути оскаржене до суду.

Нормативно-правовий акт, у державній
реєстрації якого відмовлено, підлягає скасу-
ванню суб'єктом нормотворення у 5-денний
строк з дня отримання листа реєструючого
органу про відмову в його державній реєст-
рації чи відповідного рішення начальника
реєструючого органу. Копія розпорядчого
документа про скасування нормативно-
правового акта в цей самий строк направ-
ляється до реєструючого органу. Такий
розпорядчий документ не повинен містити
правових норм. У супровідному листі, з
яким він направляється, необхідно вказувати
дату і номер листа реєструючого органу про
відмову в державній реєстрації;
4) про визнання акта таким, що не підлягає
державній реєстрації. Таке рішення прий-
мається протягом п'яти робочих днів, якщо
поданий на державну реєстрацію акт не
містить ознак, за наявності яких норматив-
но-правовий акт підлягає державній реєст-
рації згідно з Положенням та цим Порядком,
і оформлюється наказом реєструючого ор-
ану. У преамбулі наказу вказується струк-
турна одиниця Положення, яка є підставою
визнання акта таким, що не підлягає дер-
жавній реєстрації, у розпорядчій частині
наказу викладається рішення реєструючого
органу. Наказ про визнання акта таким, що
не підлягає державній реєстрації, готується
щодо кожного акта окремо. 

До наказу додається висновок про
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визнання акта таким, що не підлягає дер-
жавній реєстрації (додаток 7), з відповідним
обґрунтуванням, який підписується голов-
ним спеціалістом відділу правової роботи,
погоджується начальником відділу правової
роботи і затверджується заступником нача-
льника Головного управління у Полтавсь-
кій області (згідно з розподілом обов'язків).
В районному, міськрайонному управліннях
юстиції висновок про визнання акта таким,
що не підлягає державній реєстрації за фор-
мою, наведеною у додатку 8, готує спеціа-
ліст районного, міськрайонного управлінь
юстиції та затверджує начальник районного,
міськрайонного управлінь юстиції.

Копія наказу про визнання акта таким,
що не підлягає державній реєстрації, нада-
ється суб'єкту нормотворення із супровід-
ним листом Головного управління юстиції у
Полтавській області за підписом заступника
начальника управління (згідно з розподілом
обов'язків). Супровідний лист районного,
міськрайонного управлінь юстиції про виз-
нання акта таким, що не підлягає державній
реєстрації підписується начальником район-
ного, міськрайонного управлінь юстиції. Із
зазначеним листом йому також повер-
таються оригінал акта. Одна копія норма-
тивно-правового акта залишається в управ-
лінні юстиції, друга - направляється до ви-
щестоящого реєструючого органу.

Уповноважений працівник суб'єкта нор-
мотворення особисто забирає лист реєстру-
ючого органу про повернення акта без дер-
жавної реєстрації як такого, що їй не під-
лягає, при цьому зазначає свою посаду, пріз-
вище, дату та ставить підпис у відповідній
графі журналу обліку нормативно-правових
актів, що не підлягають державній реєст-
рації, що ведеться у правовому відділі,
районному, міськрайонному управліннях
юстиції. 

У графі восьмій журналу обліку норма-
тивно-правових актів, поданих на державну
реєстрацію до відповідного управління юс-
тиції, спеціалістом відділу правової роботи
(спеціалістом районного, міськрайонного
управлінь юстиції) проставляється відмітка
про повернення нормативно-правового акта
без державної реєстрації.

Якщо протягом доби після підписання
листа про повернення акта без державної
реєстрації як такого, що їй не підлягає, його
не буде отримано уповноваженим працівни-
ком суб'єкта нормотворення, реєструючий
орган може відправити листа поштою.

Акт, визнаний реєструючим органом
таким, що не підлягає державній реєстрації,
набирає чинності та оприлюднюється в по-
рядку, визначеному органом, що його прий-
няв.

V. Занесення нормативно-правових актів
до Державного реєстру нормативно-

правових актів
та набрання ними чинності

1. Після підписання начальником наказу про
державну реєстрацію нормативно-правового
акта відділ правової роботи заносить його до
Державного реєстру нормативно-правових
актів (далі - Державний реєстр) (додаток 2
до Положення).

Нормативно-правовий акт заноситься до
Державного реєстру за датою підписання
наказу про його державну реєстрацію, від-
повідно до якого йому присвоюється  реєст-
раційний номер,  що  складається  з  двох
частин:  число перед правобічною похилою
рискою - це порядковий номер, що почи-
нається з 01 січня кожного року, після право-

бічної похилої риски - це число, що означає
загальну кількість нормативно-правових
актів, зареєстрованих у реєструючому орга-
ні з дня запровадження державної реєстрації
нормативно-правових актів. Застосування у
Державному реєстрі поряд з цифровою
літерної нумерації не допускається.

У разі, якщо одним розпорядчим доку-
ментом затверджуються декілька норматив-
но-правових актів, нормативно-правовому
акту, що затверджується першим, присво-
юється реєстраційний номер розпорядчого
документа, а іншим нормативно-правовим
актам - наступні реєстраційні номери в та-
кому порядку, як вони зазначені в розпо-
рядчому документі.
2. Після занесення нормативно-правового
акта до Державного реєстру на оригіналі
цього акта та копіях (першій сторінці роз-
порядчого документа та затвердженого ним
нормативно-правового акта) проставляється
штамп з написом, зразок якого наведений у
додатку 1 до Положення.
3. Після занесення нормативно-правового
акта до Державного реєстру оригінал норма-
тивно-правового акта разом із супровідним
листом Головного управління юстиції у
Полтавській області за підписом заступника
начальника управління (згідно з розподілом
обов'язків) повертається суб'єкту нормо-
творення. 

Супровідний лист районного, міськрайон-
ного управлінь юстиції підписується началь-
ником районного, міськрайонного управлінь
юстиції.

Уповноважений працівник суб'єкта нормо-
творення особисто забирає лист реєструю-
чого органу про повернення зареєстрова-
ного нормативно-правового акта, при цьому
зазначає свою посаду, прізвище, дату та
ставить підпис у відповідній графі Держав-
ного реєстру.

Якщо протягом доби після включення
нормативно-правового акта до Державного
реєстру оригінал нормативно-правового ак-
та не буде отримано уповноваженим праців-
ником суб'єкта нормотворення, реєструючий
орган може відправити його поштою.
4. Нормативно-правові акти, які занесені до
Державного реєстру, набирають чинності з
дня їх офіційного опублікування, якщо інше
не встановлено самими актами, але не рані-
ше дня їх офіційного опублікування.
5. У випадках коли є необхідність надання
певного строку для  проведення підготовчої
роботи для застосування нового норматив-
но-правового акта, у відповідному пункті
розпорядчого документа можуть застосову-
ватися такі формулювання: "набирає чин-
ності через (кількість днів) після опублі-
кування в "Офіційному віснику України",
"набирає чинності з (число, місяць, рік)". У
разі неодночасного набрання чинності
окремими положеннями нормативно-право-
вого акта про це зазначається в розпо-
рядчому документі. При цьому вказуються
пункти розпорядчого документа або струк-
турні одиниці затвердженого ним норматив-
но-правового акта та момент набрання  ни-
ми  чинності.  Наприклад:  "Ця постанова
набирає чинності через 10 днів після її дер-
жавної реєстрації в Головному управлінні
юстиції у Полтавській області, крім пункту
7, що набирає чинності з 1 вересня 2013
року".

Окремі структурні одиниці нормативно-
правового акта не можуть набирати чин-
ності раніше набрання чинності розпоряд-
чим документом, яким він затверджений.

У разі прийняття тимчасового норматив-
но-правового акта в ньому зазначається

положення щодо обмеження дії, наприклад:
"діє до (зазначається дата)"; "на період про-
ведення експерименту".
6. Суб'єкти нормотворення направляють
нормативно-правові акти для виконання
лише після їх державної реєстрації та
офіційного опублікування.

У разі порушення зазначених вимог нор-
мативно-правові акти вважаються такими,
що не набрали чинності, не тягнуть за
собою правових наслідків і не можуть бути
підставою для регулювання відповідних
правовідносин, застосування санкцій до
фізичних та юридичних осіб за невиконання
приписів, що в них містяться. 

Посилання на дату і номер державної
реєстрації зареєстрованого нормативно-пра-
вового акта є обов'язковим.

VI. Включення зареєстрованих
нормативно-правових актів

до довідкової системи "Регіональний
реєстр"

1. Нормативно-правові акти, занесені до
Державного реєстру згідно Указу Прези-
дента України від 03 жовтня 1992 року
№ 493 "Про державну реєстрацію норматив-
но-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади", підлягають
включенню до довідкової системи "Регіо-
нальний реєстр". 
2. Для включення до довідкової системи
"Регіональний реєстр" нормативно-правові
акти подаються на електронних та папе-
рових носіях. Текст нормативно-правового
акта на папері повинен бути ідентичний
тексту цього акта в електронному вигляді. За
якість інформації на паперових та електрон-
них носіях відповідає суб'єкт нормо-
творення. 

Спеціаліст відділу правової роботи
здійснює перевірку відповідності текстів
нормативно-правових актів на паперових та
електронних носіях.
3. У разі виявлення розбіжностей та поми-
лок в нормативно-правовому акті до вклю-
чення його до довідкової системи "Регіо-
нальний реєстр", уповноважена особа су-
б'єкта нормотворення за погодженням із
спеціалістом відділу правової роботи у той
самий день уносить тотожні зміни в усі
паперові примірники, а також в електронну
копію акта.
4. Заміна сторінок та виправлення у копіях
нормативно-правових актів, що вже включе-
ні до довідкової системи "Регіональний ре-
єстр", допускаються у виняткових випад-
ках.
5. Помилки правопису виправляються су-
б'єктом нормотворення у день їх виявлення.
6. За тотожні виправлення в оригіналі та ко-
піях нормативно-правових актів (паперових
та електронних) відповідають уповноважена
особа суб'єкта нормотворення та спеціаліст
відділу правової роботи. 
7. Включення нормативно-правового акта до
довідкової системи "Регіональний реєстр"
провадиться спеціалістом відділу правової
роботи протягом 5 робочих днів з дня їх
реєстрації. 
8. Реєструючий орган інформує орган, який
прийняв нормативно-правовий акт, про
включення акта до довідкової системи "Ре-
гіональний реєстр" і повідомляє йому реєст-
раційний код нормативно-правового акта. 

Начальник відділу правової роботи,
правової освіти,  державної реєстрації
реєстрації нормативно-правових актів

ГУЮ у полтавській області                                                
О.М. Давиденко
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Додаток 1
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію 

до Головного управління юстиції у Полтавській області та його територіальних органів, 
проведення їх державної реєстрації (підпункт 1 пункту 4 розділу IV)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖУЮ                                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу                                                                                         Заступник 
начальника управління 

_________________________                                                                         __________________________ 
(підпис, ініціали, прізвище)                                                                           (підпис, ініціали, прізвище)
"___" _________ 20___ року                                                                           "___" ________ 20___ року

ВИСНОВОК 
про державну реєстрацію нормативно-правового акта

_____________________________________________________________________________________________________________________
(найменування органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

_____________________________________________________________________________________________________________________
(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(дата надходження до Головного управління юстиції у Полтавській області)

Стислий зміст нормативно-правового акта:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

"Продовження додатка 1"
Зворотний бік

Висновок:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(рекомендоване рішення Головного управління юстиції у Полтавській області про державну реєстрацію нормативно-правового акта та
правові підстави його прийняття)__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Головний спеціаліст відділу
правової роботи, правової
освіти та державної реєстрації
нормативно-правових актів                                                   ___________                                ___________________

(підпис)                                         ( ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію

до Головного управління юстиції у Полтавській області та його територіальних органів, 
проведення їх державної реєстрації (підпункт 1 пункту 4 розділу IV)

__________________РАЙОННЕ (МІСЬКРАЙОННЕ) УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник районного (міськрайонного) управління юстиції                           

________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

"___" ________ 20___ року
ВИСНОВОК 

про державну реєстрацію нормативно-правового акта

_______________________________________________________________________________________________________________________
(найменування органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(дата надходження до управління юстиції)

Стислий зміст нормативно-правового акта:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

"Продовження додатка 2"
Зворотний бік

Висновок:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(рекомендоване рішення управління юстиції про державну реєстрацію нормативно-правового акта та правові підстави його прийняття)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Спеціаліст управління              ______________                         ___________________
(підпис)                                ( ініціали, прізвище)
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Додаток 3
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію 

до Головного управління юстиції у Полтавській області та його територіальних органів, 
проведення їх державної реєстрації(підпункт 2 пункту 4 розділу IV)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖУЮ                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу                                                                                    Заступник 
начальника управління 

________________________                                                                     ________________________
(підпис, ініціали, прізвище)                                                                     (підпис, ініціали, прізвище)
"___" _________ 20___ року                                                                    "___" ________ 20___ року

ВИСНОВОК 
про доопрацювання нормативно-правового акта

_____________________________________________________________________________________________________________________
(найменування органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(дата надходження до Головного управління юстиції у Полтавській області )

Стислий зміст нормативно-правового акта:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

"Продовження додатка 3"
Зворотний бік

Висновок:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(рекомендоване рішення Головного управління юстиції у Полтавській області про доопрацювання нормативно-правового акта та правові

підстави його прийняття)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Головний спеціаліст відділу
правової роботи, правової
освіти та державної реєстрації
нормативно-правових актів                                 ___________                       ___________________

(підпис)                            ( ініціали, прізвище)

Додаток 4 
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію 

до Головного управління юстиції у Полтавській області та його територіальних органів, 
проведення їх державної реєстрації(підпункт 2 пункту 4 розділу IV)

__________________РАЙОННЕ (МІСЬКРАЙОННЕ) УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник районного 
(міськрайонного) управління юстиції                                         
________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
"___" ________ 20___ року

ВИСНОВОК 
про доопрацювання нормативно-правового акта

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(найменування органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________  

(дата надходження до управління юстиції)
Стислий зміст нормативно-правового акта:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

"Продовження додатка 4"
Зворотний бік

Висновок:
_______________________________________________________________________________________________________________________       

(рекомендоване рішення управління юстиції про доопрацювання нормативно-правового акта та правові підстави його прийняття)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Спеціаліст управління                                    ______________                         ___________________
(підпис)                                ( ініціали, прізвище)
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Додаток 5
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію

до Головного управління юстиції у Полтавській області та його територіальних органів, 
проведення їх державної реєстрації (підпункт 3 пункту 4 розділу IV)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖУЮ                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу                                                                               Заступник 

начальника управління 
________________________                                                                  ___________________                               
(підпис, ініціали, прізвище)                                                                  (підпис, ініціали, прізвище)
"___" _________ 20___ року                                                                  "___" _________ 20___ року

ВИСНОВОК 
про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта

_______________________________________________________________________________________________________________________
(найменування органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(дата надходження до Головного управління юстиції у Полтавській області)

Стислий зміст нормативно-правового акта:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

"Продовження додатка 5"
Зворотний бік

Висновок:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(рекомендоване рішення Головного управління юстиції у Полтавській області про відмову в державній реєстрації нормативно-правового

актата правові підстави його прийняття)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Головний спеціаліст відділу
правової роботи, правової
освіти та державної реєстрації
нормативно-правових актів                                 ___________                       ___________________

(підпис)                            ( ініціали, прізвище)

Додаток 6
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію 

до Головного управління юстиції у Полтавській області та його територіальних органів, 
проведення їх державної реєстрації (підпункт 3 пункту 4 розділу IV)

__________________РАЙОННЕ (МІСЬКРАЙОННЕ) УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник районного 
(міськрайонного) управління юстиції                           
_____________________

(підпис, ініціали, прізвище)
"___" ________ 20___ року

ВИСНОВОК 
про відмову в державній реєстрації

нормативно-правового акта
______________________________________________________________________________________________________________________          

(найменування органу, який прийняв нормативно-правовий акт)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________        

(дата надходження до управління юстиції)
Стислий зміст нормативно-правового акта:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

"Продовження додатка 6"
Зворотний бік

Висновок:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(рекомендоване рішення управління юстиції про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта та правові підстави його
прийняття)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Спеціаліст управління                               ______________                         ___________________

(підпис)                                ( ініціали, прізвище)
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Додаток 7
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію 

до Головного управління юстиції у Полтавській області та його територіальних органів, 
проведення їх державної реєстрації (підпункт 4 пункту 4 розділу IV)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖУЮ                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу                                                   Заступник 
начальника управління

____________________________                              ________________________
(підпис, ініціали, прізвище)                                     (підпис, ініціали, прізвище)
"___" _________ 20___ року                                   "___" ________ 20___ року

ВИСНОВОК 
про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації

_______________________________________________________________________________________________________________________       
(найменування органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

_______________________________________________________________________________________________________________________             
(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(дата надходження до Головного управління юстиції у Полтавській області)

Стислий зміст нормативно-правового акта:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

"Продовження додатка 7"
Зворотний бік

Висновок:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(рекомендоване рішення Головного управління юстиції у Потавській області про про визнання акта таким, 
що не підлягає державній реєстрації, та правові підстави його прийняття)

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Головний спеціаліст відділу
правової роботи, правової
освіти та державної реєстрації
нормативно-правових актів                                      _____________ _______________________

(підпис,   ініціали, прізвище)

Додаток 8
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію 

до Головного управління юстиції у Полтавській області та його територіальних органів, 
проведення їх державної реєстрації (підпункт 4 пункту 4 розділу IV)

__________________РАЙОННЕ (МІСЬКРАЙОННЕ) УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник районного 
(міськрайонного) управління юстиції                            
________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
"___" ________ 20___ року

ВИСНОВОК 
про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації

_______________________________________________________________________________________________________________________       
(найменування органу, який прийняв нормативно-правовий акт)

_______________________________________________________________________________________________________________________           
(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта)

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________       

(дата надходження до управління юстиції)
Стислий зміст нормативно-правового акта:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

"Продовження додатка 8"
Зворотний бік

Висновок:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(рекомендоване рішення управління юстиції про про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації,та правові підстави його
прийняття)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Спеціаліст управління                     ______________                          ___________________
(підпис)                                      ( ініціали, прізвище)
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Перелік нормативно-правових актів, що зареєстровані 
Головним управлінням юстиції у Полтавській області 

у I півріччі 2013 року
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Дата державної
реєстрації, номер
акта за  реєстром

14.01.2013
№ 1/1937

14.01.2013
№ 2/1938

18.01.2013
№ 3/1939

18.01.2013
№ 4/1940

29.01.2013 
№ 5/1941

29.01.2013 
№ 6/1942

29.01.2013
№ 7/1943

29.01.2013
№ 8/1944

29.01.2013
№ 9/1945

29.01.2013
№ 10/1946

29.01.2013
№ 11/1947

11.02.2013
№ 12/1948

15.02.2013
№ 13/1949

15.02.2013
№ 14/1950

15.02.2013
№ 15/1951

22.02.2013
№ 16/1952

01.03.2013
№ 17/1953

Назва органу, що видав акт,
вид, дата прийняття, номер

акта

Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 11.01.2013 № 9
Головне управління юстиці
ї у Полтавській області
Наказ 14.01.2013 № 4/4
Полтавська обласна державна
адміністрація
Департамент економічного
розвитку
Розпорядження14.01.2013 № 18
Полтавська обласна державна
адміністрація
Департамент економічного
розвитку
Розпорядження 14.01.2013 № 19
Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 17.01.2013 № 17
Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 17.01.2013 № 18
Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 17.01.2013 № 19
Управління культури
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 22.01.2013 № 8
Управління культури
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 22.01.2013 № 8
Полтавська обласна державна
адміністрація
Департамент економічного
розвитку
Розпорядження 24.01.2013 № 37
Управління культури
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 24.01.2013 № 11
Полтавська обласна державна
адміністрація
Департамент праці та
соціального захисту населення
Розпорядження 05.02.2013 № 55
Управління культури
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 11.02.2013 № 26
Управління культури
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 11.02.2013 № 29
Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 14.02.2013 № 51
Управління культури
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 18.02.2013 № 39
Управління Міністерства
внутрішніх справ України в
Полтавській області

Назва нормативно-правового акта

Про затвердження Положення про обласну туристську
спартакіаду учнівської молоді Полтавщини

Про визнання таким, що втратив чинність наказ від 21
листопада 2011 року № 708/5 

Про визнання такими, що втратили чинність деяких
розпоряджень голови обласної державної адміністрації 

Про внесення змін у Порядок державного регулювання цін
(тарифів) на окремі види продукції, товарів і послуг, що
реалізуються в області 

Про затвердження Положення про проведення обласного
конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів

Про внесення затвердження Положення про проведення II
туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів
"Вихователь року"
Про затвердження Положення про проведення Чемпіонату
області з основ підприємництва "Крок до бізнесу"

Про затвердження Положення про обласний огляд-конкурс
роботи клубних закладів із збереження та популяризації
народних традицій, звичаїв та обрядів "Українська
минувшина та сучасність"
Про затвердження Положення про обласний конкурс молодих
літераторів до 95-річчя від дня народження О.Гончара
"Літературна молодіжна хвиля"

Про встановлення торговельної надбавки на вугілля та
вугільні брикети, що відпускаються населенню для побутових
потреб

Про затвердження Положення про проведення обласного
огляду народної творчості "Квітуй, прекрасна батьківська
земля"

Про затвердження натуральних норм забезпечення населення
твердим паливом та скрапленим газом для надання пільг і
житлових субсидій у 2013 році

Про затвердження Положення про проведення обласного
конкурсу "Найкращий читач Полтавщини - 2013" 

Про затвердження Положення про Відкритий регіональний
фестиваль класичної музики "Віват, Полтава!"

Про затвердження Положення про проведення I та II етапів
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів з професії
"Секретар керівника (організації, підприємства, установи)"
Про затвердження Положення про обласний конкурс творчих
проектів інноваційних моделей роботи клубних закладів на
селі "Клуб і сьогодення"

Про затвердження Положення про проведення обласного
дитячого конкурсу з вокалу "Полтавські дзвіночки" серед
вихованців інтернат них закладів, присвяченого
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14.03.2013
№ 18/1954

14.03.2013
№ 19/1955

14.03.2013 
№ 20/1956

14.03.2013 
№ 21/1957

14.03.2013
№ 22/1958

20.03.2013
№ 23/1959

28.03.2013
№ 24/1960

28.03.2013
№ 25/1961

28.03.2013
№ 26/1962

28.03.2013
№ 27/1963

28.03.2013
№ 28/1964

12.04.2013
№ 29/1965

12.04.2013
№ 30/1966

12.04.2013
№ 31/1967

18.04.2013
№ 32/1968

18.04.2013 
№ 33/1969

18.04.2013
№ 34/1970

18.04.2013
№ 35/1971

30.04.2013 
№ 36/1972

31.05.2013
№ 37/1973

Наказ 28.02.2013 № 94
Управління культури Полтавської
обласної державної адміністрації
Наказ 28.02.2013 № 48

Управління культури Полтавської
обласної державної адміністрації
Наказ 04.03.2013 № 53
Управління культури Полтавської
обласної державної адміністрації
Наказ 18.02.2013 № 54
Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 12.03.2013 № 87
Управління Міністерства
внутрішніх справ України в
Полтавській області
Наказ 12.03.2013 № 113
Управління культури Полтавської
обласної державної адміністрації
Наказ 15.03.2013 № 71
Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 20.03.2013 № 102
Департамент охорони здоров'я
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 20.03.2013 № 312
Департамент охорони здоров'я
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 20.03.2013 № 312

Полтавська обласна державна
адміністрація
Департамент економічного
розвитку
Розпорядження 25.03.2013 № 135
Управління культури Полтавської
обласної державної адміністрації
Наказ 25.03.2013 № 92

Управління культури Полтавської
обласної державної адміністрації
Наказ 02.04.2013 № 105
Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 11.04.2013 № 143
Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 11.04.2013 № 144
Управління культури Полтавської
обласної державної адміністрації
Наказ 15.04.2013 № 115
Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 16.04.2013 № 154
Полтавська обласна державна
адміністрація
Розпорядження 15.04.2013 № 172
Полтавська обласна державна
адміністрація
Розпорядження 16.04.2013 № 180
Полтавська обласна державна
адміністрація
Розпорядження 29.04.2013 № 196

Департамент праці та
соціального захисту населення
Полтавської обласної державної

Міжнародному жіночому дню
Про затвердження Положення про обласний конкурс "Ве-
селкові акорди" виконавської майстерності гри на народних
інструментах учнів мистецьких та загальноосвітніх навчаль-
них закладів, аматорських колективів
Про затвердження Положення про проведення обласного ог-
ляду-рейтингу фахівців з культурно-освітньої та дозвіллєвої
діяльності "У вирі життя"
Про затвердження Положення про проведення відкритого
регіонального фестивалю духовної музики "Небесні
перевесла"
Про затвердження Положення про проведення I та II етапів
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів з професії
"Кравець"
Про  встановлення розміру для батьків за перебування в
дошкільному закладів (ясла-садок) № 14 "Теремок",
підпорядкованому УМВС України в Полтавській області

Про затвердження Положення про проведення обласного
конкурсу дитячих світлин "В об'єктиві - Дитинство"

Про затвердження Положення про проведення обласного
конкурсу для учнів 9-11 класів "Фізика в житті людини"

Про організацію та надання екстреної консультативної та
медичної допомоги

Порядок взаємодії комунальної установи "Полтавський
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф" Полтавської обласної ради з лікувально-
профілактичними закладами області для надання екстреної
консультативної допомоги
Порядок взаємодії комунальної установи "Полтавський
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф" Полтавської обласної ради з лікувально-
профілактичними закладами обласного підпорядкування під
час організації та надання екстреної консультативної або
медичної допомоги
Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого
майна для комунального підприємства "Архітектурно-
планувальне бюро Чутівського району" Чутівської районної
ради

Про затвердження Положення про проведення обласного
конкурсу на кращий сценарій масового заходу з правового
виховання юнацтва та молоді серед центральних районних та
міських бібліотек
Про затвердження Положення про Відкритий регіональний
фестиваль-огляд інструментальної музики "Тьомкінські дні у
Кременчуці"
Про затвердження Положення про проведення I та II етапів
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів з професії
"Столяр-будівельний"
Про затвердження Положення про проведення I та II етапів
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів з професії
"Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва"
Про затвердження Положення про проведення обласного
конкурсу бук трейлерів "Оживають герої на екрані у рекламі"

Про затвердження Положення про проведення обласного
фестивалю дитячої творчості "Сузір'я талановитих
дошкільнят"

Про відкриття та закриття навігації для маломірних (малих)
суден на водоймищах Полтавської області

Про організацію громадських робіт з експлуатаційного
утримання автомобільних доріг загального користування на
території області в 2013 році
Про затвердження Порядку організації чергування
керівників, заступників керівників облдержадміністрації,
територіальних органів центральних органів виконавчої
влади та підприємств, установ, організацій на робочих
місцях у святкові дні
Про затвердження Порядків проведення особистого та
виїзного прийомів громадян
Порядок проведення особистого пройму громадян
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31.05.2013
№ 38/1974

31.05.2013
№ 39/1975

31.05.2013
№ 40/1976

31.05.2013
№ 41/1977

10.06.2013
№ 42/1978

27.06.2013
№ 43/1979

адміністрації
Наказ 20.05.2013 № 51

Департамент праці та
соціального захисту населення
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 20.05.2013 № 51
Управління зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної діяльності
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 28.05.2013 № 19
Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації
Управління з питань фізичної
культури і спорту Полтавської
обласної державної адміністрації
Наказ 
28.05.2013 № 226/202
Управління культури
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 30.05.2013 № 192
Полтавська обласна державна
адміністрація
Розпорядження 29.05.2013 №
232
Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації
Наказ 25.06.2013 № 249

директором, заступниками директора Департаменту праці та
соціального захисту населення Полтавської
облдержадміністрації
Порядок проведення виїзного прийому громадян директором,
заступниками директора Департаменту праці та соціального
захисту населення Полтавської облдержадміністрації

Про визнання наказу управління від 17 червня 2010 року № 12
таким, що втратив чинність

Про проведення у 2013-2014 навчальному році обласної
Спартакіади школярів

Про затвердження Положення про обласний конкурс серед
районних (міських) бібліотек для дітей на кращий дизайн та
оформлення бібліотеки "Прикрасимо книжковий дім"

Про затвердження Порядку проведення Конкурсу якості
продукції (товарів) виробників Полтавської області
"Полтавська марка"

Про затвердження Положення про проведення обласних
математичних змагань імені М.В.Остроградського

Право громадян на свободу об'єднання 
- Конституція України гарантує

Конституція України проголошує, що
громадяни України мають право на сво-
боду об'єднання у громадські організації
для здійснення і захисту своїх прав і сво-
бод та задоволення політичних, економіч-
них, соціальних, культурних та інших
інтересів, за винятком обмежень, встанов-
лених законом в інтересах національної
безпеки та громадського порядку, охорони
здоров'я населення або захисту прав і
свобод інших людей (ст.36 Конституції
України).

Усі об'єднання громадян рівні перед
законом.

Право громадян України на свободу
об'єднання у громадські організації реалі-
зоване у Законі України "Про громадські
об'єднання", відповідно до якого гро-
мадське об'єднання - це добровільне
об'єднання фізичних осіб та/або юри-
дичних осіб приватного права для здійс-
нення та захисту прав і свобод, задоволен-
ня суспільних, зокрема економічних,
соціальних, культурних, екологічних, та
інших інтересів.

Громадське об'єднання за організацій-
но-правовою формою утворюється як
громадська організація або громадська
спілка.

Громадська організація - це громадське
об'єднання, засновниками та члена-ми
(учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка - це громадське
об'єднання, засновниками якого є юри-
дичні особи приватного права, а члена-ми
(учасниками) можуть бути юридичні
особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об'єднання може здійсню-
вати діяльність зі статусом юридичної
особи або без такого статусу. Громадське
об'єднання зі статусом юридичної особи є
непідприємницьким товариством, основ-
ною метою якого не є одержання при-
бутку.

До громадських організацій та спілок
не відносяться:

1) політичні партії;
2) релігійні організації;
3) непідприємницькі товариства, що
утворюються актами органів державної
влади, інших державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування;
4) асоціації органів місцевого самовря-
дування та їх добровільні об'єднання;
5) саморегулівні організації та органі-
зації, які здійснюють професійне само-
врядування;
6) непідприємницькі товариства (які не є
громадськими об'єднаннями), утворе-ні
не на підставі Закону України "Про
громадські об'єднання".

Для здійснення своєї мети (цілей)
громадське об'єднання має право:
1) вільно поширювати інформацію про
свою діяльність, пропагувати свою мету
(цілі);
2) звертатися у порядку, визначеному
законом, до органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядуван-
ня, їх посадових і службових осіб з
пропозиціями (зауваженнями), заявами
(клопотаннями), скаргами;
3) одержувати у порядку, визначеному
законом, публічну інформацію, що зна-
ходиться у володінні суб'єктів владних
повноважень, інших розпорядників пуб-
лічної інформації;
4) брати участь у порядку, визначеному
законодавством, у розробленні проектів
нормативно-правових актів, що ви-
даються органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самовряду-
вання і стосуються сфери діяльності
громадського об'єднання та важливих
питань державного і суспільного життя;
5) проводити мирні зібрання;
6) здійснювати інші права, не заборонені
законом.

Громадське об'єднання зі статусом

юридичної особи має право:
1) бути учасником цивільно-правових
відносин, набувати майнові і немайнові
права відповідно до законодавства;
2) здійснювати відповідно до закону
підприємницьку діяльність безпосеред-
ньо, якщо це передбачено статутом гро-
мадського об'єднання, або через створені
в порядку, передбаченому законом, юри-
дичні особи (товариства, підприємства),
якщо така діяльність відповідає меті
(цілям) громадського об'єднання та
сприяє її досягненню. Відомості про
здійснення підприємницької діяльності
громадським об'єднанням включаються
до Реєстру громадських об'єднань;
3) засновувати з метою досягнення своєї
статутної мети (цілей) засоби масової
інформації;
4) брати участь у здійсненні державної
регуляторної політики відповідно до
Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності";
5) брати участь у порядку, визначеному
законодавством, у роботі консульта-
тивних, дорадчих та інших допоміжних
органів, що утворюються органами дер-
жавної влади, органами влади Авто-
номної Республіки Крим, органами міс-
цевого самоврядування для проведення
консультацій з громадськими об'єднан-
нями та підготовки рекомендацій з
питань, що стосуються сфери їхньої
діяльності.

Громадське об'єднання зі статусом
юридичної особи, створена ним юри-
дична особа (товариство, підприємство)
може бути виконавцем державного замов-
лення відповідно до закону.

Головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації юридичних 

осіб та легалізації об'єднань громадян 
реєстраційної служби                                                               

ГУЮ у Полтавській області
В.М. Островерха


