
 

                          

 
                                                                                

МІНІСТЕРСТВО  ЮСТИЦІЇ  УКРАЇНИ 
 

ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

                                                                            

 

НАКАЗ 
 

04.03.2020                     Івано-Франківськ                        №64/04 

  

 

 

Про проведення перевірок 

стану додержання законодавства 

про державну реєстрацію  

нормативно – правових актів 

 

 

Відповідно до абзацу третього пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 

виконавчої влади» (зі змінами), наказу Міністерства юстиції України від 19 січня 

2012 року № 93/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції 

перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 

січня 2012 року за № 67/20380 (зі змінами), на виконання Плану роботи 

Південного-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) на 2020 рік,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у березні-грудні 2020 року перевірки стану додержання 

законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів у 

Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій обласних 

державних адміністраціях, районних державних адміністраціях Закарпатської, 

Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, нормативно-

правові акти яких  відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації 

у Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ), уповноваженими посадовими особами відділу державної 

реєстрації нормативно-правових актів згідно із затвердженим Планом-графіком 

проведення безвиїзних перевірок та виїзних перевірок стану додержання 



2 

 

законодавства про державну реєстрацію нормативно – правових актів суб’єктів 

нормотворення на березень – грудень 2020 року (додається). 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) від 

02.01.2020 року №09/4 «Про проведення перевірок стану додержання 

законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів». 

 

3. Відділу державної реєстрації нормативно-правових актів (Шумська К.) 

забезпечити виконання цього наказу. 

 

 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  управління                           Вікторія ВАСИЛЬЧУК 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Південно-Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Івано-Франківськ) 
___________________ №______ 

 

 

 
 

 

План-графік  

проведення безвиїзних перевірок та виїзних перевірок стану додержання 

законодавства про державну реєстрацію нормативно – правових актів 

суб’єктів нормотворення на березень – грудень 2020 року 

№ 

з/п 

завдання (перелік 

питань) перевірки 

період, 

шо 

перевіряєть

ся 

найменуван

ня 

суб’єкта 

нормотворе

ння 

строки 

проведен

ня 

безвиїзно

ї 

перевірк

и 

строки 

проведення 

виїзної 

перевірки** 

виконавець 

1 Відсутність 

(наявність) 

неподання, 

несвоєчасного 

подання 

для державної 

реєстрації 

нормативно-правових 

актів, які відповідно 

до закону підлягають 

державній реєстрації, 

направлення на 

виконання 

нормативно-правових 

актів, що не пройшли 

державної реєстрації 

та не опубліковані в 

установленому 

законом порядку, а 

також надіслання для 

виконання вказівок, 

роз’яснень у будь-якій 

формі, що 

встановлюють правові 

норми  

лютий 2020 

року  

Згідно 

переліку* 

06-10 

березня 

2020 року 

11-31 

березня 2020 

року 

 

 

Уповноваже

ні 

працівники 

міжрегіонал

ьного 

управління 

Мін’юсту  

2  - / -  березень 

2020 року  

- / - 06-10  

квітня 

2020 року 

13-30 квітня 

2020 року 

- / - 



3 - / - квітень 2020 

року  

- / - 06-08 

травня 

2020 року 

11-29 травня 

2020 року 

- / - 

4 - / -  травень 2020 

року  

- / - 09-10 

червня 

2020 року 

11-30 червня 

2020 року 

- / - 

5 - / - червень 2020 

року  

- / - 06-10 

липня 

2020 року 

13-31 липня 

2020 року 

- / - 

6 - / - липень 2020 

року 

- / - 06-10 

серпня 

2020 року 

11-31 серпня 

2020 року 

- / - 

7 - / - серпень 

2020 року 

- / - 07-10 

вересня 

2020 року 

11-30 

вересня 2020 

року 

- / - 

8 - / - вересень 

2020 року  

- / - 06-09 

жовтня 

2020 року 

12-30 

жовтня 2020 

року 

- / - 

9 - / - жовтень 

2020 року 

- / - 06-10 

листопада 

2020 року  

11-30 

листопада 

2020 року  

- / - 

10 - / - листопад 

2020 року 

- / - 07-10 

грудня 

2020 року 

11-31 грудня 

2020 року 

- / - 

 

** Виїзна перевірка проводить в разі неусунення суб’єктом нормотворення 

порушень, виявлених за результатами безвиїзної перевірки та наданих 

рекомендацій міжрегіональним управлінням юстиції. 
 

 

Начальник відділу державної  

реєстрації нормативно-правових актів                              Катерина ШУМСЬКА                                        
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