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За дев’ятнадцять  років української незалежності сформувалось 

достатнє нормативне підґрунтя для розбудови служби цивільного захисту. 

Було прийнято ряд основоположних законодавчих актів, які визначають 

правові засади існування МНС України, їх чисельність та структуру, 

питання соціального і правового захисту працівників та членів їх сімей. 

Окрім цього, з метою закладання основ права України в повсякденній 

діяльності служби цивільного захисту, опубліковано ряд указів Президента 

України, Постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів органів 

МНС України. Разом з тим, проведення реформування служби цивільного 

захисту вимагає подальшого розвитку і вдосконалення  нормативно-

правової бази. 

Подекуди нормотворча діяльність в МНС України, яка є основою 

прийняття важливих розпорядчих та установчих документів, є досить 

суперечливою по відношенню до нормативно-правових актів, вищих за своєю 

юридичною силою, таких як Закони України, Постанови Кабінету міністрів 

України.  

Слід зазначити, що із врахуванням того, що нормативно-правові 

аспекти правової роботи проводяться у всіх сферах діяльності держави, а її 

зміст, направленість, організаційні форми та обсяги визначаються цілями та 

завданнями відповідної структури, а також законодавством відповідної сфери 

діяльності, то цілком природно, що на сьогодні відсутній єдиний науковий 

підхід щодо розвитку нормативно правової бази. На наш погляд, нормативно 

правові аспекти є елементом правової роботи. 

Правова робота, як явище реальної дійсності, в тій чи іншій формі 

виникає разом з появою права. Правова робота в Україні, в тому числі в МНС 



України, є  відносно самостійним видом управлінської діяльності МНС 

України, яка здійснюється органами державної влади та  управління, 

спеціально створеними для цього їх структурними підрозділами, посадовими 

і службовими особами. Як нам відомо, складовою частиною правової роботи 

є нормативно правова діяльність, що здійснюється з метою розробки та 

подальшого ефективного застосування нормативно-правових актів в 

повсякденній роботі органами та підрозділами служби цивільного захисту. 

          На нашу думку, правова робота у Міністерстві надзвичайних ситуацій 

України – це комплекс спланованих, системних, взаємоузгоджених та 

поєднаних між собою організаційно-правових заходів, що здійснюються 

органами управління, їх юридичними та іншими службами, командирами 

(начальниками), спрямований на розробку, дотримання, виконання, 

використання та застосування в повсякденній діяльності органами та 

підрозділами служби цивільного захисту, вимог законодавства України, інших 

службових осіб направлених на зміцнення законності, правопорядку, 

службової та трудової дисципліни з метою виховання право обізнаних 

службовців для  успішного виконання реформування цивільного захисту 

України.  

У той же час, наявність досконалих законів ще не вирішує завдань і 

мети, що стоять при визначенні норм права. Важливою складовою цього 

багатогранного процесу (реформування цивільного захисту) виступає 

правозастосовна діяльність, змістом якої є забезпечення відповідності 

управлінських рішень до  чинного законодавства.  

В МНС України розробленням проектів законів та інших 

нормативно-правових актів займається юридична служба МНС України. 

Дана служба  відіграє важливу роль в нормативно-правовому регулюванні 

роботи органів та підрозділів МНС України. 

   Нормотворча діяльність в МНС України  поділяються на: роботу 

над законопроектами, іншими нормативними актами, які розробляються в 

органах управління  та які надсилаються компетентним органам 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. 

Дана діяльність здійснюється з метою покращення правового 

регулювання суспільних відносин, які виникають в процесі реформування 

МНС України  в повсякденній діяльності підрозділів, вирішенні питань, 

що виникають на практиці, усунення наявних в нормативно - правових 

актах застарілих приписів, протиріч, а також множинності актів по  одним 

і тим самим питаннях. 

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, доповнень та розпоряджень, щодо  припинення дії чинних 

документів.  

Аналізуючи джерела виникнення й існування причин відсутності або 

неналежного удосконалення напрямків правової роботи у МНС України, 

можна намітити певні шляхи реформування правової системи МНС 

України. Так наприклад, по перше при розгляді нормативно-правових актів 

необхідно  виносити на місцевий рівень правового врегулювання ті  

відносини, які мають суттєві особливості в різних територіальних регіонах  

нашої держави. Це дозволить запровадити правове регулювання, яке буде 

більше відповідати потребам і уявленням службовців МНС України 

певного регіону; по-друге необхідно   визначити на законодавчому рівні 

порядок пропаганди серед службовців прийнятих законів та інших 

правових актів в засобах масової інформації, за місцем проходження 

служби, навчання тощо.  



Також для реформування цивільного захисту України через призму 

елементів правової роботи в МНС України, на нашу думку, потрібно 

впровадити систему оцінювання стану правової діяльності, яка є формою 

контролю виконання начальниками вимог законодавства, наказів Міністра 

надзвичайних ситуацій України і його заступників. Оцінка стану правової 

роботи повинна проводитись представником юридичної служби  МНС 

України і він повинен входити до складу інспекції (комісії з перевірки) по 

основних елементах, що здійснюють правову роботу. 

Таким чином, приходимо до висновку, що  нормативно-правові аспекти 

правової роботи в МНС України потребують подальшого комплексного і 

всебічного дослідження, так як вони є самостійними елементами 

управлінської діяльності,  які позитивно вплинуть на процес розбудови та 

реформування МНС України.  
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