
Міністерство юстиції України 

Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області 

 

 

 

Методичні рекомендації 
 

 

Висновки, що складає юридична служба 

органу виконавчої влади за результатами 

експертизи проектів нормативно-

правових актів 
 

 

 
  

 

 

   

 Чернігів 
      (станом на 31.12.2018) 



 2 

 

Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу 

виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 

(із змінами) (далі – Загальне положення), регулює питання діяльності 

юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої 

влади та їх територіальних органів, місцевих держадміністрацій (далі – орган 

виконавчої влади), а також державного підприємства, установи та організації 

(далі – підприємство). 

Юридична служба органу виконавчої влади утворюється як 

самостійний структурний підрозділ, вид якого залежить від обсягу, характеру 

та складності правової роботи (департамент, управління, відділ, сектор). Для 

представлення інтересів держави в судах під час розгляду справ, стороною 

або третьою особою в яких є органи виконавчої влади, у складі юридичної 

служби утворюється відповідний підрозділ або такі повноваження надаються 

окремій посадовій особі. 

Розглянемо на початку саме види структурних підрозділів 

(департамент, управління, відділ, сектор) у ракурсі постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури 

апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів 

та місцевих державних адміністрацій» (із змінами) (далі – Постанова).  

Згідно пункту 1 Постанови у складі апарату міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади утворюються такі структурні 

підрозділи (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну 

силу): 

- департамент – структурний підрозділ, що утворюється для виконання 

основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, 

багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), 

координації роботи, пов'язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в 

його складі буде не менш як чотири відділи. У разі коли штатна чисельність 

департаменту перевищує 32 одиниці, до його складу можуть входити 

управління (не менше двох). Департамент очолює директор. Директор 

департаменту, штатна чисельність якого не перевищує 32 одиниці, може 

мати не більше двох заступників – начальників відділів. У разі коли штатна 

чисельність департаменту становить понад 32 одиниці, директор 

департаменту може мати не більше трьох заступників, у тому числі одного 

заступника, який не очолює відділ (управління).  

- управління (самостійний відділ) – структурний підрозділ 

одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу 

управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється 

з штатною чисельністю не менш як 5 одиниць. Управління (самостійний 

відділ) очолює начальник. Начальник управління, штатна чисельність якого 

не перевищує 13 одиниць, може мати одного заступника – начальника 

відділу. У разі коли штатна чисельність управління становить понад 13 

одиниць, начальник управління може мати не більше двох заступників – 
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начальників відділів. Управління може бути самостійним або входити до 

складу департаменту; 

- самостійний сектор – структурний підрозділ, що утворюється для 

виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади, 

функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних 

підрозділів, з штатною чисельністю не менш як 2 одиниці. Сектор очолює 

завідувач; 

- відділ у складі департаменту (управління) – структурний підрозділ, 

що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) 

діяльності органу виконавчої влади, з штатною чисельністю не менш як 4 

одиниці. Відділ очолює начальник. 

Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління чи 

департаменту) може мати не більш як одного заступника. Така посада може 

вводитись у разі, коли штатна чисельність у відділі не менш як 5 одиниць.  

У разі потреби у складі департаменту, управління та самостійного 

відділу може утворюватися сектор з штатною чисельністю не менш як 2 

одиниці. Такі сектори у складі департаменту та управління утворюються 

понад нормативну кількість відділів, а в складі самостійного відділу – понад 

мінімальну штатну чисельність самостійного відділу.  

Відповідно до пункту 3-1 Постанови у складі місцевих державних 

адміністрацій утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не 

передбачено законодавчими актами): 

• департамент – структурний підрозділ обласної, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій (крім їх апаратів), що 

утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності 

(багатогалузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов’язаної 

з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як два 

управління; 

• управління – структурний підрозділ місцевої державної адміністрації 

одногалузевого або однофункціонального спрямування, до складу якого 

входить не менш як два самостійних відділи; 

• відділ – структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що 

утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої 

державної адміністрації з штатною чисельністю не менше ніж п’ять одиниць 

в обласній державній адміністрації та не менше ніж три одиниці у районній 

державній адміністрації; 

• сектор – структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що 

утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої 

державної адміністрації, функції якого неможливо поєднати з функціями 

інших структурних підрозділів, з штатною чисельністю не менше ніж дві 

одиниці. 

Кількість заступників керівників зазначених структурних підрозділів 

визначається за критеріями, установленими для апарату центрального органу 

виконавчої влади. 
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Згідно пункту 4 Постанови у складі апарату районних державних 

адміністрацій, їх самостійних управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади в районах та містах обласного значення можуть утворюватися (якщо 

інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи з 

штатною чисельністю не менш як 3 одиниці та сектори з штатною 

чисельністю не менш як 2 одиниці. 

У складі територіальних органів Державної фіскальної служби (якщо 

інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) можуть 

утворюватись (на правах відокремленого підрозділу, що виконує частину 

функцій відповідного територіального органу) управління, відділи, сектори з 

урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів 

виконавчої влади, а також відділення і митні пости (штатною чисельністю не 

менш як шість одиниць), до складу яких входять відділи і сектори. Зазначені 

відокремлені підрозділи можуть очолюватись заступником керівника 

територіального органу. 

У разі коли виконання завдань за окремими напрямами діяльності 

державної податкової інспекції за обсягом може бути покладено на одного 

спеціаліста, у складі державної податкової інспекції, яка утворена як 

управління, можуть вводитись окремі посади відповідних спеціалістів. 

В складі міжрегіональних територіальних органів Державної 

аудиторської служби (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу 

юридичну силу) можуть утворюватись (на правах відокремленого підрозділу, 

що виконує частину функцій відповідного міжрегіонального територіального 

органу) управління з урахуванням критеріїв, установлених для апарату 

центральних органів виконавчої влади. 

У разі недоцільності утворення у складі апарату місцевих державних 

адміністрацій, їх структурних підрозділів, зазначених у пункті 3-1 цієї 

постанови, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади 

підрозділів, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, для 

виконання окремих функцій вводяться посади відповідних спеціалістів. 

 

Висновок за результатами юридичної експертизи 
 

 Юридична служба органу виконавчої влади відповідно до підпункту 

4 пункту 10 Загального положення проводить юридичну експертизу проектів 

нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами 

органу виконавчої влади, за результатами якої готує висновки за формою, що 

затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників 

заінтересованих структурних підрозділів. Форма висновку юридичної 

служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його 

територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами 

проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта 

затверджена наказом Міністерства юстиції України 06.07.2011 № 1805/5 



 5 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07 липня 2011 р. за № 

826/19564 (із змінами). 
ФОРМА  

висновку юридичної служби міністерства, 

іншого центрального органу виконавчої влади  

та його територіальних органів,  

місцевих державних адміністрацій  

за результатами проведення  

юридичної експертизи проекту  

нормативно-правового акта  

  

 

 1. Підстави розробки проекту нормативно-правового акта (далі - 

проект) 
 ____________________________________________________________________________  

(посилання на рішення (акт), на підставі якого підготовлено проект)  

 

 2. Відповідність проекту Конституції України 
 ____________________________________________________________________________  

(у разі виявлення невідповідності проекту Конституції України викладається її 

суть з посиланням на відповідні абзаци, підпункти, пункти, частини статей, 

статті тощо проекту та Конституції України, а також викладаються пропозиції 

щодо їх усунення)  

  

 3. Відповідність проекту актам законодавства, що мають вищу 

юридичну силу 
 ____________________________________________________________________________ 

(у разі виявлення невідповідності проекту актам законодавства, що мають вищу 

юридичну силу, викладається її суть з посиланням на відповідні абзаци, 

підпункти, пункти тощо проекту та актів законодавства, що мають вищу юридичну 

силу, а також викладаються пропозиції щодо їх усунення)  

 

 4. Узгодженість проекту з актами такої самої юридичної сили 
 ____________________________________________________________________________ 

(зазначається, чи узгоджується проект з іншими актами, що мають таку саму 

юридичну силу. У разі виявлення колізій зазначається їх суть з посиланням на 

відповідні абзаци, підпункти, пункти тощо проекту та актів законодавства, а 

також викладаються пропозиції щодо їх усунення)  

 

 5. Відповідність проекту вимогам нормопроектувальної техніки 
 ____________________________________________________________________________ 

(досліджуються відповідність проекту вимогам нормопроектувальної техніки, 

змістовність та редакція проекту; у разі виявлення недоліків зазначається їх 

суть з посиланням на відповідні абзаци, підпункти, пункти тощо проекту та 

вимог нормопроектувальної техніки, а також викладаються пропозиції щодо їх 

усунення)  

 

 6. Наявність у проекті норм, що можуть сприяти вчиненню 

корупційних правопорушень* 
 ____________________________________________________________________________  

(у разі виявлення у проекті норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних 

правопорушень, викладається їх суть з посиланням на відповідні абзаци, 

підпункти, пункти, частини статей, статті тощо проекту та Закону України «Про 

запобігання корупції», а також викладаються рекомендації стосовно їх 

усунення)  

 7. Узагальнений висновок 
 ____________________________________________________________________________ 

(зазначається можливість погодження проекту без зауважень або із 

зауваженнями; у разі наявності зауважень лише щодо нормопроектувальної 
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техніки необхідно про це вказати; якщо проект не відповідає Конституції 

України або нормативно-правовим актам вищої юридичної сили чи містить норми, 

що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, зазначається про 

неможливість його погодження. При цьому у разі невідповідності проекту актам 

такої самої юридичної сили зазначається необхідність усунення колізії)  

 

_______________  

* Рекомендовано для заповнення.  

  
 

Керівник юридичної служби   _____________    ____________________  

                                       (підпис)       (прізвище, ініціали)  

 "___" ____________ 20__ року  
 
 

Виконавець юридичної служби _____________    ____________________  

                                       (підпис)      (прізвище, ініціали)  

 "___" ____________ 20__ року  

  

Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу 2 підпункту 3.11.1. пункту 

3.11 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12 квітня 2005 року № 

34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 15 травня 2013 року № 

883/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 р. за 

№ 381/10661 (із змінами) (далі – Порядок подання нормативно-правових 

актів на державну реєстрацію), нормативно-правові акти подаються на 

державну реєстрацію разом із завіреною в установленому законодавством 

порядку копією висновку юридичної служби суб’єкта нормотворення, 

складеного за результатами проведеної юридичної експертизи проекту 

нормативно-правового акта. 

 

Висновок за результатами антидискримінаційної експертизи 
 

Підпунктом 4-2 пункту 10 Загального положення передбачено, 

юридична служба органу виконавчої влади проводить антидискримінаційну 

експертизу проектів нормативно-правових актів, за результатами якої готує 

висновки за формою згідно з додатком до Порядку проведення органами 

виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-

правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 

січня 2013 р. № 61 «Питання проведення антидискримінаційної експертизи 

та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-

правових актів» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 343) (далі – 

Порядок). 

Цей Порядок визначає процедуру проведення антидискримінаційної 

експертизи проектів законів України, актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України, інших проектів нормативно-правових актів (далі – 

проекти актів), що розробляються органами виконавчої влади. Відповідно до 

пункту 3 Порядку юридичною службою органу виконавчої влади під час 

проведення юридичної експертизи проектів актів проводиться 

антидискримінаційна експертиза.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0742-13#n15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0742-13#n15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0742-13#n15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0742-13#n15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0826-11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0826-11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0826-11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2013-%D0%BF#n30
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Для проведення антидискримінаційної експертизи структурний 

підрозділ органу виконавчої влади подає юридичній службі: 

- проект акта; 

- пояснювальну записку; 

- порівняльну таблицю (якщо проектом акта передбачено внесення змін 

до інших нормативно-правових актів). 

Проект акта, який подається для проведення антидискримінаційної 

експертизи, візується керівником структурного підрозділу органу виконавчої 

влади, що є його розробником. У разі коли питання, що передбачено 

врегулювати проектом акта, належать до компетенції кількох структурних 

підрозділів органу виконавчої влади, такий проект візується керівниками 

зазначених структурних підрозділів. 

Згідно пункту 7 Порядку за результатами антидискримінаційної 

експертизи юридичною службою готується висновок про проведення 

антидискримінаційної експертизи за формою згідно з додатком до Цього 

Порядку. 
ВИСНОВОК  

про проведення антидискримінаційної експертизи  

проекту _____________________________________  
(назва проекту акта) 

Проект акта розроблено ______________________________________________.  
(найменування органу виконавчої влади) 

 

1. Положення проекту акта, які містять ознаки дискримінації 

Зазначається про наявність (наводиться відповідне положення) або 

відсутність у проекті акта положень, які містять ознаки 

дискримінації. 
 

2. Обґрунтування дискримінаційного характеру положень проекту 

акта 

У разі наявності у проекті акта положень, які містять ознаки 

дискримінації, зазначається їх дискримінаційний характер, а 

також наслідки, до яких може призвести їх застосування. 
 

3. Пропозиції щодо усунення у проекті акта положень, які містять 

ознаки дискримінації 

Зазначаються пропозиції щодо усунення положень, які містять 

ознаки дискримінації. 

 
_______________________________________

___  

(керівник юридичної служби органу 

виконавчої влади) 

______________

_  

(підпис) 

________________________

__  

(ім’я та прізвище) 

_____ ______________ 20__ р. 

 

У разі відсутності у проекті акта положень, які містять ознаки 

дискримінації (крім позитивних дій), проект акта та висновок візуються 

керівником юридичної служби та повертаються структурному підрозділу 

органу виконавчої влади. 

При наявності у проекті акта положень, які містять ознаки 

дискримінації (крім позитивних дій), проект акта разом з висновком 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2013-%D0%BF#n30
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повертається структурному підрозділу органу виконавчої влади для 

доопрацювання. Виявлені у проекті акта положення, які містять ознаки 

дискримінації (крім позитивних дій), усуваються шляхом: 

- виключення відповідних положень з проекту акта; 

- уточнення редакції положень проекту акта; 

- підготовки нової редакції положень проекту акта. 

Після доопрацювання проект акта з вищезазначеними документами 

(пояснювальною запискою та порівняльною таблицею (якщо проектом акта 

передбачено внесення змін до інших нормативно-правових актів) та 

завізований  керівником структурного підрозділу органу виконавчої влади, 

що є його розробником (або керівниками структурних підрозділів) разом з 

висновком подається до юридичної служби для проведення повторної 

антидискримінаційної експертизи. 

Відповідно до підпункту 3.11.8 пункту 3.11 Порядку подання 

нормативно-правових актів на державну реєстрацію нормативно-правові акти 

подаються на державну реєстрацію разом з висновком про проведення 

антидискримінаційної експертизи та завіреною в установленому 

законодавством порядку його копією. 

 

Висновок про проведення гендерно-правової експертизи проекту 

нормативно-правового акта 
 

Підпунктом 4-1 пункту 10 Загального положення передбачено, що 

юридична служба органу виконавчої влади проводить гендерно-правову 

експертизу проектів нормативно-правових актів, за результатами якої готує 

висновки за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення гендерно-

правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 листопада 2018 р. № 997 (далі – Порядок 1). 

Порядок 1 визначає механізм проведення гендерно-правової 

експертизи законодавства та проектів нормативно-правових актів в усіх 

сферах законодавства. 

Метою проведення гендерно-правової експертизи є: 

1) проведення комплексного дослідження законодавства та проектів 

нормативно-правових актів у частині їх відповідності міжнародним 

договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, та резолюціям міжнародних конференцій, міжнародних організацій, 

їх органів з прав людини стосовно дотримання принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

2) запобігання прийняттю та наявності нормативно-правових актів, 

положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

Гендерно-правова експертиза законодавства проводиться Мін’юстом 

щодо законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України 

та інших нормативно-правових актів. За результатами гендерно-правової 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2013-%D0%BF#n30
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2013-%D0%BF#n30
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF#n65
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експертизи законодавства Мін’юст готує висновок за формою згідно з 

додатком 1 до Порядку 1. 

 Гендерно-правова експертиза проектів нормативно-правових актів 

проводиться:  

- розробником проектів актів;  

- Мін’юстом під час проведення правової експертизи. 

За результатами гендерно-правової експертизи проекту нормативно-

правового акта розробник готує висновок за формою згідно з додатком 2 до 

Порядку 1. Таким чином, результати проведення розробником гендерно-

правової експертизи проекту нормативно-правового акта відображаються у 

цьому висновку. 

 
Додаток 2  

до Порядку 1 
ВИСНОВОК  

про проведення гендерно-правової експертизи проекту  

нормативно-правового акта 

________________________________________________________________  

(назва проекту нормативно-правового акта) 

 

Проект нормативно-правового акта розроблено 

________________________________________________________________ 
(найменування органу виконавчої влади) 

 

1. Перелік міжнародних договорів України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та резолюцій 

міжнародних конференцій, міжнародних організацій, їх органів, 

використаних під час проведення експертизи.* 
 

Під час проведення гендерно-правової експертизи проекту 

нормативно-правового акта обов’язково застосовуються: 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, 1966 рік; 

Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією 

проституції третіми особами, 1949 рік; Конвенція про ліквідацію 

всіх форм дискримінації щодо жінок, 1979 рік; Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод, 1950 рік та 

протоколи до неї; Європейська соціальна хартія (переглянута), 

1996 рік; Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії 

торгівлі людьми, 2005 рік; Конвенція про права осіб з 

інвалідністю, 2006 рік; Конвенція Міжнародної організації праці 

№ 156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих 

чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками, 1981 рік; 

Конвенція Міжнародної організації праці № 100 про рівне 

винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності, 1951 

рік; Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації, 1965 рік; Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні і культурні права, 1966 рік; Рамкова конвенція про 

захист національних меншин, 1995 рік; Загальна декларація прав 

людини, 1948 рік; Пекінська декларація, 1995 рік; Резолюція 

47/135 Генеральної Асамблеї ООН “Декларація про права осіб, що 

належать до національних або етнічних, релігійних та мовних 

меншин”, 1992 рік. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF#n46
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF#n65
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_162
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_162
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#n3
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#n3
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_010
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_010
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_010
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_002
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_002
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_055
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_055
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_507
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_318
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_318
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_318
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_318
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2. Перелік актів законодавства, використаних під час 

експертизи. 
 

Під час проведення гендерно-правової експертизи проекту 

нормативно-правового акта обов’язково застосовуються: 

Конституція України, Закони України “Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків”, “Про засади запобігання 

та протидії дискримінації в Україні”, “Про запобігання та 

протидію домашньому насильству”, “Про протидію торгівлі людьми”. 

 

3. Наявність або відсутність положень проекту нормативно-

правового акта, які не відповідають принципу забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків. 
 

Зазначається інформація про наявність з наведенням 

відповідного положення або відсутність у проекті нормативно-

правового акта положень, які не відповідають принципу 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 

4. Проведення аналізу положень проекту нормативно-правового 

акта, які можуть порушувати принцип забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

У разі наявності у проекті нормативно-правового акта положень, 

які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, зазначаються наслідки, до яких 

може призвести застосування такого акта. 

__________*  
Під час проведення гендерно-правової експертизи проекту нормативно-правового 

акта можуть застосовуватися інші міжнародні договори України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та резолюції міжнародних 

конференцій, міжнародних організацій, їх органів залежно від предмета 

правового регулювання (зазначаються відповідні міжнародні договори України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та резолюції 

міжнародних конференцій, міжнародних організацій, їх органів, застосовані під 

час проведення експертизи). 

 

 

 

_______________________________________

___  

(керівник юридичної служби  

органу виконавчої влади) 

 

 

_____________

_  

(підпис) 

 

 

________________________

__  

(ім’я та прізвище) 

 

 

_______________________________________

__  

(уповноважена особа (координатор)  

з питань забезпечення рівних прав  

та можливостей жінок і чоловіків  

органу виконавчої влади) 

 

 

_____________

_  

(підпис) 

 

 

________________________  

(ім’я та прізвище) 

 

_____ ______________ 20__ р. 

 

Результати проведення Мін’юстом гендерно-правової експертизи 

проекту нормативно-правового акта відображаються у висновку Мін’юсту за 

результатами його правової експертизи, в якому зазначається інформація про 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17
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наявність норм, які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, та подаються пропозиції щодо необхідності 

доопрацювання проекту нормативно-правового акта в разі їх виявлення або 

про відсутність таких норм. Форма висновку Мін’юсту затверджується його 

наказом. 

За ініціативою фізичних, юридичних осіб та громадських об’єднань 

може проводитися громадська гендерно-правова експертиза проектів 

нормативно-правових актів. 

Гендерно-правова експертиза нормативно-правових актів міністерств 

та інших органів виконавчої влади, нормативно-правові акти яких підлягають 

державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації структурними 

підрозділами апарату та територіальних органів Мін’юсту, відповідальними 

за проведення державної реєстрації нормативно-правових актів.  

Згідно абзацу 2 пункту 11 Порядку 1 для здійснення державної 

реєстрації таких нормативно-правових актів міністерства та інші органи 

виконавчої влади подають Мін’юсту висновок про проведення гендерно-

правової експертизи за вищевказаною формою додатку 2 до Порядку 1.  

Результати гендерно-правової експертизи нормативно-правового акта, 

поданого на державну реєстрацію, зазначаються у висновку про державну 

реєстрацію нормативно-правового акта за формою згідно з додатком 2 до 

Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію. 

 

 

Відділ систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління державної реєстрації нормативно-правових  

актів, правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  

 
сайт Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області just.cg.gov.ua/ 
 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF#n65
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0381-05#n24

