
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування 

деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування 
деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» 
(далі -  проект) розроблено Міністерством юстиції України відповідно до 
статті 117 Конституції України, частини шостої статті 21 Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України», частини дев’ятої статті 15 та частини третьої 
статті 23 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Указу 
Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», 
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», § 84 Регламенту Кабінету 
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
09 листопада 2011 року № 1156), та в рамках виконання пункту 7 витягу з 
протоколу № 52 засідання Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2016 року, доручень Кабінету Міністрів України від 04 січня 2017 року 
№ 49356/1/1-16, від 26 січня 2017 року № 1114/2/1-17, підпункту 8 пункту 6 
витягу з протоколу № 6 засідання Урядового комітету з питань економічної, 
фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, 
інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності від 07 лютого
2017 року про стан виконання пункту 33 витягу з протоколу № 5 засідання 
Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, 
розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та 
правоохоронної діяльності від 02 лютого 2017 року щодо перегляду та визнання 
такими, що втратили чинність, неактуальних нормативно-правових актів, які 
встановлюють регуляторні бар’єри для суб’єктів господарювання.

Відповідно до абзацу третього пункту 2 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», пункту 16 Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року 
№ 731, міністерствам, іншим органам виконавчої влади доручено забезпечити 
постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх 
у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами 
законодавства, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на 
обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов'язаннями 
України у сфері європейської інтеграції та правом Європейського Союзу (acquis 
ЄС), а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
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У разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, 
акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, 
орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов’язаний у місячний термін 
внести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що 
втратив чинність. Зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта, а 
також рішення про втрату нормативно-правовим актом чинності підлягають 
державній реєстрації в порядку, встановленому цим Положенням.

Міністерство юстиції на виконання доручення Кабінету Міністрів України 
від 26 січня 2017 року № 1114/2/1-17 до листа Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 20 січня 2016 року № 3612-01/1802-01 щодо 
проектів рішень Уряду з питань дерегуляції у відповідних галузях економіки на 
виконання пункту 7 витягу з протоколу № 52 засідання Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 2016 року стосовно перегляду та визнання такими, що 
втратили чинність, неактуальних нормативно-правових актів, які встановлюють 
регуляторні бар’єри для суб’єктів господарювання, листом від 13 грудня 
2016 року № 44118/13004-0-4016/10.1 звернулось до Державної регуляторної 
служби щодо надання узагальненої інформації з питань перегляду та визнання 
такими, що втратили чинність, неактуальних нормативно-правових актів, які 
встановлюють регуляторні бар'єри для суб'єктів господарювання.

Листом від 22 грудня 2016 року № 9812/10/26-16 Мін'юст звернувся до 
суб'єктів нормотворення щодо надання до ЗО грудня 2016 року інформації про 
проведену ними роботу з перегляду та приведення зареєстрованих нормативно- 
правових актів у відповідність до законодавства України шляхом визнання їх 
такими, що втратили чинність, скасування незареєстрованих актів, а також 
відкликання з місць застосування і скасування листів, зазначених у листі 
Державної регуляторної служби від 13 грудня 2016 року № 7630/0/20-16.

На сьогодні за інформацією, наданою міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої влади, продовжується робота щодо 
перегляду неактуальних нормативно-правових актів.

У зв’язку з цим Міністерством юстиції як головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 
правової політики та враховуючи вимоги § 84 Регламенту Кабінету Міністрів 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 
2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
09 листопада 2011 року № 1156), розроблено проект, яким передбачається 
скасувати низку наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, як такі, що втратили свою актуальність та встановлюють регуляторні 
бар’єри для суб’єктів господарювання.

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою розроблення проекту є приведення нормативно-правових актів у 

відповідність до вимог чинного законодавства України та створення 
сприятливого середовища для ведення бізнесу шляхом зменшення 
адміністративного навантаження на бізнес та усунення (мінімізація) 
корупційних ризиків у цій сфері.
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3. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діє:
Конституція України;
Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
Указ Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 
влади»;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

постанова Кабінету від 18 липня 2007 року № 950 «Про затвердження 
Регламенту Кабінету Міністрів України».

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація запропонованого проекту не потребує додаткових витрат з 

Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект погоджено із Міністерством фінансів, Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі та Державною регуляторною службою.

6. Регіональний аспект
Проект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць.

6і. Запобігання дискримінації
В проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції
У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
Проект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує 

погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, 
їх об’єднань та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.
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10. Оцінка регуляторного впливу
Проект не має ознак регуляторного акта.

10і. Вплив реалізації акта на ринок праці
В проекті відсутні положення, які мають вплив на ринок праці.

11. Прогноз результатів
Прийняття проекту забезпечуй 

ведення бізнесу шляхом зменшені
створен

дмініст
та усунення (мінімізація}^орупційних ризикі у цій сфері.

Міністр юстиції

,/гУ  аОъг? 201

я сприятливого середовища для 
ативного/навантаження на бізнес

Павло ПЕТРЕНКО


