* Офіційний Вісник України –
«ОВУ»;
* Систематичне зібрання чинного
законодавства України – «СЗЧЗУ»;
* Вісник Верховного Суду України –
«ВВСУ»;
* Збірник законодавства Автономної
Республіки Крим – «ЗЗАРК»;
* Урядовий кур’єр – «УК»;
* Голос України – «ГУ»;
* Президентський вісник – «ПВ».
При внесенні змін до актів
законодавства слід пам’ятати:
1.
До
кожного
контрольного
примірника акта законодавства вклеюється
окремий аркуш з переліком актів
законодавства, якими внесені зміни та
доповнення, тощо.
2. У разі втрати чинності акт
законодавства або його складова частина
перекреслюється по діагоналі суцільною
лінією і робиться відмітка про втрату
чинності чи скасування акта з посилкою на
акт законодавства, на підставі якого
внесено зміни, його вид, орган, який видав,
дату прийняття, номер та джерело
опублікування.
3.
У
разі
викладення
акта
законодавства або окремих його складових
у
новій
редакції
такі
тексти
перекреслюються пунктиром по діагоналі.
4. Окремі речення, слова та цифри
перекреслюються
пунктирною
лінією
горизонтально
відповідно
до
їх
розташування в тексті.
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Відповідно до п.2.2.4. Положення про
порядок
здійснення
обліку
та
систематизації законодавства в органах та
установах
юстиції України (далі Положення) районні (міські) державні
нотаріальні контори, відділи реєстрації
актів цивільного стану, відділи державної
виконавчої служби районних, районних у
містах, міських (міст обласного значення)
управлінь юстиції:
- здійснюють комплектування свого
інформаційного фонду Конституцією
України, кодексами України, офіційними
виданнями: «Офіційний вісник України»,
«Офіційний вісник України. Із змінами»,
«Відомості Верховної Ради України»,
«Систематичне
зібрання
чинного
законодавства України»
- забезпечують облік, зберігання та
підтримання у контрольному стані
Конституції України, кодексів України,
актів
законодавства
України,
опублікованих в «Офіційному віснику
України. Із змінами» та «Відомостях
Верховної Ради України», з урахуванням
специфіки діяльності відповідного органу
чи установи юстиції;
- ведуть систематичну картотеку актів
законодавства України з питань, що
належать до їх повноважень;
- ведуть у контрольному стані
«Систематичне
зібрання
чинного
законодавства України» (у теках з
роз’ємними замками);
- ведуть у контрольному стані
«Кодекси України» (у теках з роз’ємними
замками).

Відповідно до п.2.2.3. Положення при
розташуванні районних, районних у
містах, міських (міст обласного значення)
управлінь юстиції, відділів ДРАЦС, ДВС
та державних нотаріальних контор в
одному приміщенні допускається ведення
спільної систематичної картотеки.
У п.2.4.1. Положення зазначено, що
контрольним
примірником
акта
законодавства є примірник, у якому
проставляються відмітки про всі зміни,
доповнення, зупинення дії, поширення,
продовження або збереження дії та про
визнання акта (статті, пункту) таким, що
втратив
чинність,
та
зазначається
інформація про вид, номер і дату
прийняття,
офіційне
джерело
опублікування акта, яким унесені зміни.
На першій сторінці контрольного
примірника акта законодавства (збірника
актів законодавства) проставляється штамп
або
робить
напис
«Контрольний
примірник».
Штампи
(написи)
«Контрольний примірник» проставляються
на титульних сторінках контрольних
примірників
кодексів
України,
«Офіційного
вісника
України»,
«Офіційного вісника України. Із змінами»
та «Відомостей Верховної ради України».
Підтримання
актів
законодавства
України у контрольному стані передбачає
внесення до тексту акта змін і доповнень
на підставі актів законодавства, якими ці
зміни вносяться.
Технологія
підтримання
актів
законодавства України в контрольному
стані на паперових носіях здійснюється
шляхом зазначення відомостей про внесені

зміни, доповнення та іншу інформацію
безпосередньо в тексті акта законодавства.
При внесенні змін і доповнень до актів
законодавства
використовуються
такі
скорочення:
* акт втратив чинність – «втр. чин.»;
* акт частково втратив чинність – «ч.
втр. чин.»;
* дію акта продовжено – «продов. До
__(на)»;
* дію ата зупинено – «акт. зуп.»;
* дію акта поширено – «пошир.»;
* акт доповнено «доп.»;
* викладено в новій редакції – «нов..
ред..»;
* виключено пункт, статтю, абзац –
«викл.»;
* заміна слів, цифр – «зам. ел.»;
* дивись рішення Конституційного
Суду України – «див. РКСУ»;
* Закон України - «ЗУ»;
* Постанова Верховної Ради України –
«ПВРУ»;
* Указ Президента України – «УПУ»;
* Розпорядження Президента України –
«РПУ»;
* постанова Кабінету Міністрів
України – «ПКМУ»;
* Декрет Кабінету Міністрів України –
«ДКМУ»;
* Розпорядження Кабінету Міністрів
України – «РКМУ»;
* Постанова Пленуму Верховного Суду
України – «ППВСУ»;
* Відомості Верховної Ради України –
«ВВРУ»;
* Зібрання постанов Уряду України –
«ЗПУ»;

