
Головне територіальне управління 

юстиції у Чернігівській області 

розробило методичні рекомендації для 

працівників органів та установ юстиції, 

відповідальних за роботу з напрямку 

систематизації законодавства, з метою 

надання їм методичної допомоги при 

здійсненні обліку актів законодавства. 

 

1. Облік актів законодавства 

Облік і систематизація актів 

законодавства в органах та установах 

юстиції України здійснюється з метою 

забезпечення їх точною і повною 

інформацією про чинне законодавство 

України, надання допомоги працівникам 

органів та установ юстиції в 

оперативному пошуку законодавчих 

актів. 

Положення про порядок 

здійснення обліку та систематизації 

законодавства в органах та установах 

юстиції України, затверджене наказом 

Міністерства юстиції України 15.04.2004 

за № 31/5 (далі – Положення) визначає 

порядок ведення інформаційного фонду, 

обліку, зберігання та підтримання в 

контрольному стані актів законодавства. 

Акти законодавства України, 

спеціальна юридична література, 

електронні інформаційні правові 

системи, що зберігаються та 

використовуються в органах та установах 

юстиції, становлять інформаційний фонд. 

Інформаційний фонд складається з 

документального фонду актів 

законодавства, бібліотечного фонду 

юридичної літератури, періодичних 

видань та електронного фонду 

нормативно-правових актів. Ведення 

інформаційного фонду в державних 

нотаріальних конторах, відділах 

державної реєстрації актів цивільного 

стану, відділах державної виконавчої 

служби здійснюється спеціалістами цих 

органів та установ. 

Відповідно до п.2.2.4. Положення, 

районні (міські) державні нотаріальні 

контори, відділи державної реєстрації 

актів цивільного стану, відділи державної 

виконавчої служби здійснюють 

комплектування свого інформаційного 

фонду офіційними періодичними 

друкованими виданнями, науковою і 

спеціальною юридичною літературою; 

забезпечують облік, зберігання та 

підтримання у контрольному стані 

Конституції України, кодексів України, 

актів законодавства України, 

опублікованих в «Офіційному віснику 

України», з урахуванням специфіки 

діяльності. 

Акти законодавства України, що 

надходять до органів та установ юстиції 

підлягають обліку. Облік здійснюється 

шляхом ведення: журналу обліку актів 

законодавства України; журналу обліку 

міжнародних договорів; контрольних 

примірників актів законодавства України 

(п.2.3. Положення). 

2. Ведення журналів обліку 

Примірники збірників актів 

законодавства України, видання кодексів, 

що надходять до органів та установ 

юстиції, підлягають обліку в журналі 

обліку із зазначенням найменування, 

року видання, видавництва.   На першій 

та сімнадцятій сторінках збірників актів 

законодавства проставляється штамп 

органу чи установи юстиції. 

Згідно з п.2.3.4. Положення, 

ведення журналу обліку актів 

законодавства здійснюється за кожним 

видавником актів окремо шляхом 

унесення інформації, у якій 

зазначаються номер, дата прийняття, 

дата надходження, вид, видавник, 

назва, джерело опублікування актів 

законодавства України в офіційних 

друкованих виданнях. 

У журналі обліку міжнародних 

договорів зазначаються: номер, дата 

отримання, країна, вид, назва, дата 

підписання, дата ратифікації 

(затвердження, приєднання), дата 

набрання чинності, дата денонсації, 

дата втрати чинності, термін дії 

міжнародного договору, який 

обліковується. 

Всі журнали обліку актів 

законодавства підписуються згідно з 

номенклатурою справ, вказується дата 

початку і кінця ведення. Журнали 

повинні бути прошиті, пронумеровані. 

В кінці журналу робиться напис 

завірений печаткою.   

3. Підтримання актів 

законодавства в контрольному стані 

Контрольним примірником акта 

законодавства є примірник, у якому 

проставляються відмітки про всі зміни 



та зазначається інформація про вид, 

номер і дату прийняття, офіційне 

джерело опублікування акта, яким 

унесені зміни. 

На першій сторінці контрольного 

примірника акта законодавства робиться 

напис «Контрольний примірник». Напис 

«Контрольний примірник» також 

робиться на титульних сторінках 

контрольних примірників кодексів 

України та «Офіційного вісника 

України», в якому опублікований  

нормативний акт,  що стосується 

специфіки діяльності органу чи установи 

юстиції. 

Підтримання актів законодавства 

України у контрольному стані передбачає 

внесення до тексту акта змін і доповнень 

на підставі актів законодавства, якими ці 

зміни  вносяться (п.2.4.1.  Положення). 

Контрольні примірники актів 

законодавства, офіційні друковані 

видання «Офіційний вісник України», 

«Кодекси України» зберігаються, як 

правило, у службових приміщеннях осіб, 

що ведуть їх облік. 

Керівник органу чи установи 

юстиції зобов’язаний створювати 

належні умови для зберігання 

нормативної бази актів законодавства та 

іншої юридичної літератури. 

 

 
Відділ систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти 
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