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Щодо нормативно-правових актів Управління 
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Херсонської обласної державної адміністрації

Міністерство юстиції України за результатами розгляду Вашого запиту на 

отримання публічної інформації щодо державної реєстрації нормативно-
правових актів Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури 

Херсонської обласної державної адміністрації повідомляє.
Відповідно до абзацу третього пункту 6 Положення про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої 
влади,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 28  грудня  

1992 року № 731 (далі – Положення про державну реєстрацію), державну 

реєстрацію нормативно-правових актів обласних, Київської та 

Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі 
держадміністрацій, їх структурних підрозділів здійснюють відповідні 
міжрегіональні управління Міністерство юстиції України. 

Одночасно інформуємо, що Порядком ведення Єдиного державного 

реєстру нормативно-правових актів та користування ним, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376, не 

передбачено включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових 

актів, держателем якого є Міністерство юстиції України, нормативно-правових 

актів місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів.
Згідно з пунктами 4 – 7 Порядку скасування рішення про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2000  року  

№ 32/5,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України 31 липня  2000  року  

за № 458/4679, перегляд зареєстрованого нормативно-правового акта з метою 

скасування рішення про його державну реєстрацію здійснюється органом 

державної реєстрації у разі надходження пропозицій від органів виконавчої 
влади, інших юридичних осіб, громадян та з власної ініціативи. 

Кравченко Іван

foi+request-62135-

65cf8669@dostup.pravda.com.ua

mailto:xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
http://www.minjust.gov.ua/


2

При надходженні пропозицій орган державної реєстрації їх аналізує, 
здійснює перегляд нормативно-правового акта, щодо якого надійшла 

пропозиція, на відповідність чинному законодавству станом на дату перегляду 

та приймає відповідне рішення залежно від результатів перегляду.
Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правового акта є:
виявлення обставин, що не були відомі органу державної реєстрації під 

час реєстрації нормативно-правового акта;
набрання законної сили судовим рішенням про визнання нормативно-

правового акта незаконним чи таким, що не відповідає нормативно-правовому 

акту вищої юридичної сили повністю або в окремій його частині;
одержання повідомлення від спеціально уповноваженого органу 

виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики про 

виявлення будь-якої обставини, визначеної у частині першій статті 25 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», або про припинення дії регуляторного нормативно-правового акта 

або окремих його положень відповідно до статті 28 цього Закону;
одержання висновку Секретаріату Уповноваженого у справах 

Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України, 
міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України про невідповідність 

нормативно-правового акта Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї та практиці 
Європейського суду з прав людини.

виявлення порушень або недотримання вимоги пункту 16 Положення про 

державну реєстрацію органом, що видав нормативно-правовий акт;
інші обставини, що виникли після державної реєстрації нормативно-

правового акта.
Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового 

акта здійснює орган державної реєстрації, який здійснив державну реєстрацію 

цього акта.
У разі надходження до Міністерства юстиції України скарги на 

нормативно-правовий акт, зареєстрований територіальним органом 

Міністерства юстиції України, або в разі виявлення Міністерством юстиції 
України під час перевірки зареєстрованого територіальним органом 

Міністерства юстиції України нормативно-правового акта, що суперечить 

чинному законодавству, Міністерство юстиції України має право скасувати 

рішення про державну реєстрацію такого акта за встановленою цим Порядком 

процедурою. 
Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового 

акта здійснюється незалежно від часу його державної реєстрації. 
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною 

інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має 

бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному 
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розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі 
відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання 

запиту належним розпорядником. 
Враховуючи зазначене для надання відповіді щодо переліку 

зареєстрованих нормативно-правових актів Управління транспортно-
комунікаційної інфраструктури  Херсонської  державної  адміністрації  за  

період  з  01  липня  2019 року по 03 лютого 2020 року Ваш запит надіслано до 

Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України для 

розгляду та надання відповіді.  

Заступник Міністра Олександр БАНЧУК

Катерина ХМАРНА 271 17 18


