
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади»

1. Обґрунтування 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 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 
виконавчої влади», статей 3, 8 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 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 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 ьід 
02 лютого 2017 року щодо дерегуляції у відповідних галузях економіки.

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 із 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.

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.

У зв’язку з цим Міністерством юстиції як.головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 
правової політики з урахуванням вимог § 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 актів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади як такі, що не відповідають положенням Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою проекту розпорядження є зменшення регуляторного тиску на 

бізнес, поліпшення інвестиційного клімату в Україні та застосування єдиної 
процедури здійснення державного нагляду (контролю), яка передбачена 
положеннями Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності».

3. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють:
Конституція України;
Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності»;
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
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Регламенту Кабінету Міністрів України».

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткового 

фінансування з державного чи місцевого бюджету.

5. Позиція зацікавлених органів
Проект розпорядження погоджено з Міністерством фінансів України, 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Державною регуляторною 
службою України.

6. Регіональний аспект
Проект не стосується питання розвитку адміністративно- 

територіальних одиниць.

6і. Запобігання дискримінації
У 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 із 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.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект не має ознак регуляторного акта.

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

11. Прогноз результатів
Прийняття проекту розпорядження забезпечить зменшення 

регуляторного тиску на бізнес, поліпшення інвестиційного клімату в Україні
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та застосування єдиної процедури здійснення державного нагляду 
(контролю), яка передбачена положеннями Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
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Міністр юстиції Павло ПЕТРЕНКО


