
Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади 

      Відповідно до частини третьої статті 117 Конституції України 

нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, 

установленому законом.  

      Указом Президента України від 03.10.1992 № 493 «Про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 

виконавчої влади» (із змінами і доповненнями) державну реєстрацію 

нормативно-правових актів покладено на Міністерство юстиції України та 

його територіальні органи.  

      Принципи, окреслені Конституцією та Указом Президента, знайшли 

розвиток і відображення в рішеннях Кабінету Міністрів України та наказах 

Міністерства юстиції України.  

      Так, згідно із п.6 Положення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 N 731 (із змінами і 

доповненнями), державну реєстрацію здійснюють:  

       - нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади - Міністерство юстиції України;  

       - нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів 

Автономної Республіки Крим та територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади в Автономній Республіці Крим - Головне управління 

юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим;  

       - нормативно-правових актів обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади - головні 

управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі;  

       - нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та 

Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших 

підрозділів - районні, районні у містах Києві та Севастополі, міськрайонні (у 

разі утворення) управління юстиції.  

       Відповідно до цього Положення, державна реєстрація нормативно-

правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність 

його Конституції та законодавству України, прийнятті рішення про державну 

реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні 

до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.  

      Звертаємо увагу, що державній реєстрації підлягають нормативно-правові 



акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна 

або більше норм, які:  

       а) зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, 

свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані 

Конституцією та законами України, Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними 

договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою 

України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини, встановлюють новий або змінюють, 

доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації;  

       б) мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших 

міністерств, органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і 

організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав 

нормативно-правовий акт.  

     Окремі питання щодо реєстрації нормативно-правових актів та скасування 

рішення про державну реєстрацію закріплені наказом Міністерства юстиції 

України від 12.04.2005 № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної 

реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та 

скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів» 

(із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

12.04.2005 за № 381/10661. 


