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Для доведення правової інформації до підприємств, установ,
організацій та громадян Міністерство юстиції України постійно
використовує нові форми роботи. Так з метою вдосконалення
обліку та підтримання в належному
та актуальному стані нормативноправових актів, реалізовано ідею
випуску періодичних видань, які
забезпечать продуктивнішу роботу
юрисконсультів підприємств, установ
та організацій всіх форм власності.
Указом Президента України від 22 січня 1996 року № 73/96
"Про видання збірників актів законодавства України" на
Міністерство юстиції України покладено функції офіційного
видавця збірників актів законодавства.
Офіційні періодичні видання є головним постачальником
інформації для органів виконавчої влади. Управління юстиції
підтримує тексти актів законодавства у актуальному стані, веде
їх облік та здійснює зберігання; доводить інформацію про
збірники актів законодавства, що видаються Мін'юстом, та про
доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових
актів до органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян.
Допомагають у координуванні діяльності територіальних
органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, та місцевих державних адміністрацій з питань
систематизації законодавства, перевіряє стан даної діяльності, а
також надає рекомендації щодо її поліпшення і вказує на
виявлені недоліки. Для поліпшення, організації та систематизації
роботи треба звернути увагу на періодичні видання Міністерства
юстиції України, а саме:
 Офіційне видання «Офіційний вісник України»
 Наукове фахове видання «Бюлетень Міністерства
юстиції України»
 Багатотомне офіційне видання "Систематичне зібрання
чинного законодавства України"
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 Офіційне періодичне видання "Кодекси України"
Оскільки у вищезазначених виданнях систематизовано акти
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України, Конституційного Суду України, а також
Національного банку України, міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади України, що зареєстровані в
Міністерстві юстиції України, та міжнародні договори України,
ці видання забезпечать повну та актуальну усвідомленість щодо
усієї викладеної інформації, дозволять проводити інформаційноправову роботу на більш якісному рівні.
Забезпечення підприємств, установ,
організацій,
державних
органів
вказаними виданнями є важливою
умовою
успішного
виконання
покладених на них завдань. Указом
Президента
України
від
10.06.1997року №503 «Про порядок
офіційного
оприлюднення
нормативно-правових актів та набрання ними чинності»,
«Офіційному віснику України» надано статус офіційного
друкованого видання, у якому підлягають оприлюдненню
державною мовою акти Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України. В «Офіційному віснику
України» публікуються поточні нормативно-правові акти, які
надійшли до Мін’юсту та включені до Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів, це: закони України,
постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження
Президента України, постанови та розпорядження Кабінету
Міністрів України, рішення і висновки Конституційного Суду
України, зареєстровані в Мін’юсті нормативно-правові акти
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
Національного банку України, міжнародні договори України, що
набрали чинності, рішення Міністерства юстиції України про
скасування рішення про державну реєстрацію нормативно4

правових актів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, акти Міністерства економіки України, що
вносять зміни до постанов Кабінету Міністрів України. Також в
«Офіційному віснику України» публікуються: оголошення про
відкриття провадження в адміністративній справі щодо
оскарження нормативно-правового акта, резолютивна частина
постанови суду про визнання нормативно-правового акта
незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої
юридичної сили, і про визнання його нечинним, рішення
Європейського суду з прав людини, регуляторні акти, що не
підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 22
серпня 2002 року № 78/5 з січня 2003 року щомісячно
здійснюється
видання
наукового
фахового
журналу
Міністерства юстиції України - "Бюлетень Міністерства юстиції
України". На сторінках журналу аналізуються проблеми
розвитку законодавства України та питання, пов'язані з
практикою його застосування. "Систематичне зібрання чинного
законодавства України" - єдине в державі офіційне видання
такого формату.
Динамічний
розвиток
законодавства в державі, великий
обсяг змін до чинних актів
зумовили
потребу
в
нових
ефективних засобах обліку та
систематизації
нормативноправових актів. З цією метою
Міністерство юстиції України з
січня 2004 року запровадило
офіційне періодичне видання "Кодекси України". Зазначене
видання є корисним у роботі центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів,
правоохоронних органів, працівників юридичних служб, органів
та установ юстиції, підприємств, установ та організацій, ученихправознавців, усіх, хто цікавиться питаннями права. Крім того,
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офіційні періодичні видання є необхідною передумовою
цілеспрямованого і ефективного правового виховання, наукових
досліджень і навчання. Сьогодні в Україні темпи правотворчої і,
насамперед, законодавчої діяльності як ніколи дуже високі.
Створюються сотні і тисячі нових нормативних актів, що
суттєво змінюють характер й основні принципи правового
регулювання. Проте, якщо нині не займатися упорядкуванням
чинної нормативної бази, яка зростає швидкими темпами, в
майбутньому виникнуть великі труднощі стосовно знаходження
і використання чинних норм права. З метою вирішення
вищезазначених проблем та враховуючи практичність,
актуальність видань Міністерства юстиції України, Мостиське
районне управління юстиції рекомендує здійснити передплату
правових періодичних видань Міністерства юстиції України на
2013 рік. В усіх поштових відділеннях з 10 вересня 2012 року
розпочалася передплатна компанія. Передплату бюлетеня
«Офіційний Вісник України» можна оформити за ідексами:
40433 – паперовий журнал; 01546 – у теках із роз’ємними
замками з підтримкою текстів актів у контрольному стані; 48345
– електронний варіант. «Систематичне зібрання чинного
законодавства України» - 01379. «Кодекси України» - 74252.
«Б’юлетень Міністерства юстиції України» - 37026. Крім того є
можливість передплатити офіційні видання в електронному
варіанті.
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