
Види проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи, 

систематизації законодавства 

 

Відповідно до підпунктів 19 та 21 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції 

України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, постанов 

Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального 

положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, 

державного підприємства, установи та організації», від 14.12.2001 № 1693 «Про 

вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади» та підпунктів 4.4 та 4.18 пункту 4Положення про Головні управління 

юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах 

Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 

№ 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497, 

підпунктів 4.4 та 4.7 пункту 4 Положення про районні, районні у містах, міські (міст 

обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції,затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 760/19498, Міністерством юстиції України 

наказом від 18.01.2012 року №91/5 затверджено Порядок проведення органами юстиції 

перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства. 

Що таке правова робота?  

Відповідно до пункту 1.2. Порядку зазначено, що правова робота – діяльність 

юридичної служби або юрисконсульта відповідної категорії, що виконує функції 

юридичної служби (далі - юридична служба), щодо забезпечення правильного 

застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного 

законодавства об'єктом перевірки, його керівниками та працівниками під час виконання 

покладених на них завдань і функціональних обов'язків.  

Що таке систематизація законодавства?  

Відповідно до пункту 1.2. Порядку зазначено, що систематизація законодавства - 

упорядкування законодавства, приведення його до внутрішньо узгодженої системи. 

Систематизація законодавства включає облік, підтримання у контрольному стані та 

зберігання актів законодавства.  

Слід зазначити що відповідно до вимог п 3 Загального положення про юридичну 

службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи 

та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 

1040 - юридична служба органу виконавчої влади, підприємства у своїй діяльності 

керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, 

актами Кабінету Міністрів України, актами міністерства юстиції України, міжнародними 

договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.  

За аналогією в галузі систематизації в роботі юридичних служб органів виконавчої 

влади, державного підприємства, установи, організації застосовується Положення про 

порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції 

України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 № 31/5. 

Порядком визначені такі види перевірок стану правової роботи, які можуть 

проводитись територіальними управліннями юстиції: 

Комплексна перевірка – планова або позапланова перевірка, під час якої 

перевіряються всі напрямки правової роботи. 

Контрольна перевірка – планова або позапланова перевірка стану правової роботи 

об’єкта перевірки, яка проводиться посадовими особами органу юстиції відповідно до їх 

функціональних повноважень щодо реалізації об’єктом перевірки рекомендацій органів 

юстиції, наданих під час попередніх перевірок. 
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Планова перевірка – запланована органом юстиції перевірка комплексу питань 

щодо стану правової роботи, яка проводиться не частіше одного разу на рік 

уповноваженими посадовими особами органу юстиції відповідно до їх функціональних 

повноважень за місцезнаходженням об’єкта перевірки з попереднім письмовим 

повідомленням; 

Позапланова перевірка – не запланована органом юстиції перевірка одного чи 

декількох із комплексу питань щодо стану правової роботи об’єкта перевірки, яка 

проводиться уповноваженими посадовими особами органу юстиції відповідно до їх 

функціональних повноважень за місцезнаходженням об’єкта перевірки, і може бути 

проведена без попередньго письмового повідомлення; 

Цільова перевірка – планова або позапланова перевірка, під час якої перевіряється 

один або декілька напрямів правової роботи. 

Як часто проводяться перевірки стану правової роботи?  

ПАМ’ЯТАЙ! відповідно до пункту 1.2. Порядку передбачено, що планова 

перевірка - запланована органом юстиції перевірка комплексу питань щодо стану правової 

роботи, яка проводиться не частіше одного разу на рік уповноваженими посадовими 

особами органу юстиції відповідно до їх функціональних повноважень за 

місцезнаходженням об’єкта перевірки з попереднім письмовим повідомленням.  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Залежно від предмета перевірки планові та позапланові 

перевірки можуть бути:  

- цільовими;  

- комплексними;  

- контрольними.  

Комплексна перевірка – планова або позапланова перевірка, під час якої 

перевіряються всі напрями правової роботи.  

Контрольна перевірка – планова або позапланова перевірка стану правової роботи 

об’єкта перевірки, яка проводиться посадовими особами органу юстиції відповідно до їх 

функціональних повноважень щодо реалізації об’єктом перевірки рекомендацій органів 

юстиції, наданих під час попередніх перевірок.  

Планова перевірка - запланована органом юстиції перевірка комплексу питань 

щодо стану правової роботи, яка проводиться не частіше одного разу на рік 

уповноваженими посадовими особами органу юстиції відповідно до їх функціональних 

повноважень за місцезнаходженням об’єкта перевірки з попереднім письмовим 

повідомленням;  

Порядком визначено такі види перевірок стану правової роботи, які можуть 

проводитись територіальними управліннями юстиції:  

позапланова перевірка - не запланована органом юстиції перевірка одного чи 

декількох із комплексу питань щодо стану правової роботи об’єкта перевірки, яка 

проводиться уповноваженими посадовими особами органу юстиції відповідно до їх 

функціональних повноважень за місцезнаходженням об’єкта перевірки, і може бути 

проведена без попереднього письмового повідомлення;  

цільова перевірка – планова або позапланова перевірка, під час якої перевіряється 

один або декілька напрямів правової роботи.  

УВАГА! Органи юстиції можуть практикувати проведення спільних перевірок з 

органами виконавчої влади та правоохоронними органами. При цьому органи юстиції 

готують та узгоджують проект наказу щодо залучення в установленому порядку до складу 

робочої групи з проведення перевірки (далі - Робоча група) представників цих органів (за 

згодою).  

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Предметом перевірки є стан правової роботи, систематизації 

законодавства, а також додержання вимог Загального положення про юридичну службу 

міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та 

організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040.  



Завданнями перевірок органами юстиції стану правової роботи, систематизації 

законодавства є: 

- вивчення, узагальнення та поширення новітніх форм і методів роботи з 

правового забезпечення, систематизації законодавства в діяльності об'єктів 

перевірки. 

- забезпечення юридичною службою правильного застосування, неухильного 

дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства об'єктом 

перевірки, його керівниками та працівниками. 

- своєчасне попередження, виявлення та вжиття заходів щодо усунення 

виявлених порушень чинного законодавства та причин неналежного рівня 

організації правової роботи.  

- внесення рекомендацій щодо усунення виявлених порушень та недоліків і 

поліпшення стану правової роботи, систематизації законодавства.  

- надання методичної допомоги з окремих питань правової роботи, 

систематизації законодавства об'єкту перевірки. 

 

Головний спеціаліст                                                                     

Дніпровського районного 

управління юстиції у м. Києві                                                     

Волковський М.І. 

 

 


