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ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК 

ОРГАНІЗАТОРА ПРАВОВОЇ РОБОТИ В МНС УКРАЇНИ. 

Управління правового забезпечення, як організаційна структура МНС України відіграє важливу 

роль в нормативно-правовому регулюванні органів та підрозділів МНС України.  Економічні переміни в 

суспільстві породили в МНС України нове відношення до юридичної служби, і це закономірно: 

розвиваються відносини господарювання і ускладнюється нормативна база їх регулювання, 

підвищується правосвідомість службовців та працівників МНС України, збільшується кількість 

звернень до судів за захистом порушених прав у яких відповідачем нерідко  виступають органи  

управління. Ці та інші чинники змушують начальників звертатись за допомогою до  юристів і 

рахуватись з нормами права. Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1040 визначено, що «основним 

завданням юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, 

неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних 

документів міністерством, підприємством, а також їх керівниками та працівниками під час виконання 

покладених на них завдань і функціональних обов’язків». 

 Відповідно до  Положення про юридичну службу міністерства, можна виділити наступні 

напрямки організації правової роботи  в МНС України: 

Забезпечення нормотворчої діяльності в органах  управління правового забезпечення.                                    

Нормотворча діяльність в МНС України поділяють на: роботу над законопроектами, іншими 

нормативними актами, які розробляються в органах управління та які надсилаються для погодження; 

роботу спрямовану на забезпечення відповідності актів управління, які видаються начальниками 

вимогам законів та інших нормативних актів, які діють на території України; робота щодо перегляду 

актів  управління з метою приведення їх у відповідність із законодавством. 

Згідно до Положенням про МНС України, одним із головних завдань є участь у формуванні 

законодавчої бази, що виражається у підготовці пропозицій і розробці проектів законів та інших 

нормативно – правових актів. Управління правового забезпечення приймає участь у підготовці та 

проводить правову експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів,  з питань, що 

належать до компетенції МНС України та готує проекти письмових висновків чи зауважень по ним. 

При розробці чи проведенні правової експертизи законопроектів юридична служба повинна 

слідкувати не лише за їх відповідністю чинному законодавству, але й вимогам нормопроектної техніки, 

які викладені у Методичних рекомендаціях, щодо розробки проектів законів та дотримання вимог 

нормопроектної техніки, які розроблені Центром правової реформи і законопроектних робіт і схвалені 

постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 року №41. 

Однією із характерних рис сучасного законодавства є його динамічність, змінність, прагнення 

пристосуватись до існуючих відносин, з метою врегулювання яких воно і створюється. Розвиток 

законодавства включає не лише прийняття нових нормативно-правових актів, але й внесення змін, 

доповнення та припинення дії чинних актів. Робота по підтриманню актів у стані відповідності 

законодавству ведеться у межах всієї країни і включає діяльність органів державної влади спрямовану 

на підтримання власних актів у відповідності з актами вищестоящих органів. Аналогічна робота 

ведеться і в МНС України. Акти органів  управління  перед тим як підписуються начальником 

проходять правову експертизу, яка крім їх суперечності законодавству визначає, які вже прийняті акти 

потрібно скасувати, а в які потрібно внести зміни. Нажаль, на сьогоднішній день робота по 

підтриманню актів  управління на належному рівні не ведеться, що спричиняє суперечність у 

врегулюванні правовідносин у  сфері цивільного захисту та виникнення колізійних питань. 

Тісний зв'язок має ведення інформаційно-довідкової роботи по нормативно-правовим актам 

України, актам органів  управління. 

Належне правове інформаційно-довідкове забезпечення відіграє особливе значення для органів 

управління,  вся діяльність яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів. Всебічна і 

точна інформація про законодавство дозволяє успішно виконувати правову роботу в МНС України. 

Інформаційно-довідкова робота полягає у постійному підтриманні в контрольному стані всіх 

нормативних актів, які знаходяться в підрозділах, з метою забезпечення отримання точних відомостей, 



  

якими законодавчими актами, наказами чи директивами регламентується те чи інше питання, наявність 

в органі  управління,  частині цих законодавчих актів, наказів, директив, а також про  внесення в них 

змін і доповнень. 

Правове забезпечення службової та трудової дисципліни. 

За стан  дисципліни у  частині відповідає начальник, який зобов’язаний в повній мірі 

використовувати свої повноваження для забезпечення нормальних умов життя, побуту і діяльності 

підпорядкованих службовців, а також здійснювати контроль за сумлінним виконанням покладених на 

них обов’язків. Методи трудової дисципліни застосовуються за рішенням  начальника. Юридична 

служба слідкує за їх законністю, правомірністю, обґрунтованістю по відношенню до конкретного 

працівника. 

Участь в організації та проведенні заходів з правового виховання  розглядається як невід’ємна 

частина підготовки, виховного процесу, найважливіший засіб забезпечення високого рівня службової 

дисципліни і правопорядку і здійснюється з метою формування правової свідомості особового складу  

МНС України, оволодіння усіма категоріями службовців, працівниками  МНС України необхідними 

знаннями основ  законодавства України з питань Державного будівництва, суворого і точного 

дотриманнями ними положень Конституції України, законів,  присяги, статутів, формування поглядів, 

які забезпечують згуртованість особового складу навколо ідеї державної незалежності України. 

Відповідальність за організацію та проведення правового виховання покладається на відповідних 

начальників та органи з гуманітарних питань. Юридична служба залучається лише для здійснення 

методичного керівництва проведенням правовиховних заходів. 

Методичне керівництво нижчестоящими підрозділами юридичної служби МНС України. 

Методичне керівництво передбачає розробку вивчення практики застосування законодавства, 

дослідження проблемних питань які виникають при його застосування та розроблення необхідних 

методів і засобів необхідних для правильної та чіткої реалізації вимог законів України, указів 

Президента, постанов Кабінету Міністрів, тощо. На рівні країни цим питанням займається Міністерство 

юстиції України, як головний впроваджувач державної правової політики. Воно здійснює методичне 

керівництво правовою роботою міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, 

яке проявляється у формі надання рекомендацій по застосуванню чинного законодавства. Рекомендації 

розробляються на основі аналізу інформації, яка надходить від цих міністерств і стосується проблемних 

питань реалізації правових норм. Управління правового забезпечення на основі рекомендацій 

Міністерства юстиції України, розробляє власні, адаптовані до МНС інструкції та положення, які і 

беруться за основу при здійсненні правового забезпечення діяльності служби цивільного захисту, 

юридичним службами, тощо. 

Аналізуючи роботу управління правового забезпечення  ми приходимо до висновку, що на 

кожному етапі діяльності служби цивільного захисту роль юридичної служби зростає, завдання і 

напрямки діяльності управління правового забезпечення різноманітні, і виражаються спочатку у 

наданні рекомендацій та правовій експертизі нормативно-правових актів та закінчуються на стадії 

захисту інтересів частини, установи, організації МНС України у судах загальної юрисдикції та 

спеціалізованих судах України. 
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