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Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому 
транспорті (далі - Укрморрічінспекція) опрацювала Ваш запит, надісланий 
листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 25.08.2015 № 14378/0/2-15 
стосовно надання інформації та в межах компетенції повідомляємо. 

Відповідно до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на 
морському та річковому транспорті, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.07.2014 № 300, Укрморрічінспекція є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури, який реалізує 
державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті. 

Разом з цим, з метою належного виконання вимог постанови 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 в частині здійснення 
систематизації законодавства Укрморрічінспекцією в межах компетенції 
постійно здійснюється ведення обліку актів законодавства та міжнародних 
договорів, збереження і підтримання їх у контрольному стані, відслідковування 
інформації про офіційні джерела їх опублікування за допомогою бюлетеня 
«Офіційний вісник України», газет «Голос України» та «Урядовий кур'єр», 
Вісника Міністерства інфраструктури України, а також за допомогою 
офіційних веб-сайтів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та 
системи доступу до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 15.04.2004 
№ 31/5 «Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та 
систематизації законодавства в органах та установах юстиції України», акти 
законодавства України, спеціальна юридична література, електронні 
інформаційні правові системи, що зберігаються та використовуються в 
державних органах та установах, становлять інформаційний фонд. 



- офіційні друковані видання, збірники актів законодавства, кодекси та 
довідкові матеріали правової тематики: "Офіційний вісник України", 
"Систематичне зібрання чинного законодавства України", серія "Кодекси 
України" та ін.; 

- збірники міжнародних договорів, конвенцій Ради Європи, країн СНД, 
двосторонніх договорів та інших матеріалів міжнародно-правової тематики; 

- наукова і спеціальна юридична література вітчизняних та зарубіжних 
видавництв; 

- довідково-інформаційні, енциклопедичні юридичні видання; 
- статистичні збірники; 
- офіційні періодичні видання правової тематики та періодичні 

громадсько-політичні видання. 
Відповідно до вимог законодавства України переплата усіх офіційних 

друкованих видань Укрморрічінспекцією за період з 2012 по 2015 роки 
здійснювалася в межах бюджетних асигнувань та коштів, передбачених на її 
утримання. 

Також слід наголосити, що інші вітчизняні та зарубіжні публічно-правові 
видання надходять до Укрморрічінспекції безкоштовно від різних публічних та 
благодійних організацій. 
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