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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Харків) 

вул. Ярослава Мудрого, 16, м. Харків, Харківська область, 61002, тел. факс (057) 751-81-68  
e-mail: info2@kh.minjust.gov.ua,  Код ЄДРПОУ 43315445 

_________________№ _________________ На № ________________від ________________ 

 
Луганська обласна державна 
адміністрація, обласна військова  
адміністрація  
  
просп. Центральний, 59,  
м. Сєвєродонецьк, Луганська 
область, 93406, info@loga.gov.ua 
 
 

Про повернення 
нормативно-правового  
акта після державної реєстрації   
 
 
  Відповідно до пункту 12 Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади,  
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року 
№ 731 (із змінами), повертаємо після державної реєстрації  розпорядження 
голови Луганської обласної державної адміністрації-начальника обласної 
військової адміністрації від 21 листопада 2022 року № 460 «Про внесення змін 
до розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації – 
начальника обласної військової адміністрації від 06 вересня 2022 року № 322», 
зареєстроване в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 
(м. Харків) 25 листопада  2022 року за № 34/343. 
  
Додаток: на  21  арк. в 1 прим. 
 
 
Голова комісії з реорганізації                   Тетяна ФІЛАТОВА 
 
 
 
  
  
Діана Пащенко 0(97) 207 65 06 



СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА 
ЮСТИЦІЇ (м. ХАРКІВ)

НАКАЗ

____________________ м. Харків № _________________

Про державну реєстрацію
нормативно-правового акта

  Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року 
№ 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади» (із змінами),
НАКАЗУЮ: 

 1. Зареєструвати розпорядження голови Луганської обласної державної 
адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 21 листопада 
2022 року № 460 «Про внесення змін до розпорядження голови Луганської 
обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації 
від 06 вересня 2022 року № 322», враховуючи висновок про державну 
реєстрацію нормативно-правового акта, що додається.

2. Начальнику відділу державної реєстрації нормативно-правових актів 
Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) 
Мозолєвій Віталії забезпечити виконання цього наказу відповідно до 
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, 
інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 1992 року № 731 (із змінами).

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
начальника Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції                             
(м. Харків) Марину Іванову.

 
Голова комісії з реорганізації      Тетяна ФІЛАТОВА
 



СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Харків) 
(найменування органу юстиції) 

 

ПОГОДЖУЮ 

 

Начальник відділу державної  

реєстрації нормативно-правових 

актів Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції    

(м. Харків)    

_________________________________________  
(керівник самостійного структурного підрозділу 

державної реєстрації нормативно-правових актів) 

 

 __________________ Віталія МОЗОЛЄВА 
               (підпис) 

 

  25   листопада  2022 року 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Голова комісії з реорганізації 

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  (м. Харків) 

 

 

_______________________________________ 
(керівник органу юстиції) 

 
 

___________________  Тетяна ФІЛАТОВА 
              (підпис) 

 

  25   листопада  2022 року 

  
ВИСНОВОК 

про державну реєстрацію нормативно-правового акта 

 

             Луганська обласна державна адміністрація, обласна військова адміністрація_________                                                                                                            
(найменування міністерства, іншого органу, який прийняв нормативно-правовий акт) 

 
          Розпорядження від 21 листопада 2022 року № 460 «Про внесення змін до 

розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації – начальника обласної 

військової адміністрації від 06 вересня 2022 року № 322»________________________________    
(вид, дата, номер та заголовок нормативно-правового акта) 

                                                               22.11.2022________________________________________          
(дата надходження до органу юстиції) 

Стислий зміст нормативно-правового акта: 

         Зазначеним розпорядженням вносяться зміни до преамбули розпорядження голови 

Луганської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації 

від  06 вересня 2022 року № 322 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються 

Комунальним некомерційним підприємством Луганської обласної ради «Луганський 

обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб», зареєстрованого в 

Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків) 07 вересня                       

2022 року за № 23/332. 
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Стисла інформація щодо: 

 

1) проведення правової експертизи на відповідність його Конституції та 

законодавству України: нормативно-правовий акт відповідає Конституції та 

законодавству України; 

 

2) проведення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини: нормативно-правовий акт не стосується Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї 

(висновок від 25.11.2022); 

 

3) проведення експертизи на відповідність міжнародним договорам України, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов’язанням України у 

сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС): нормативно-

правовий акт не містить питань, що регулюються міжнародними договорами України, 

згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та не стосується 

міжнародних зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, у тому числі 

міжнародно-правових, та права Європейського Союзу (acquis ЄС) (довідка Луганської 

обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації від 21.11.2022); 

 

4) проведення антикорупційної експертизи: за результатами проведення 

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта корупціогенні фактори не 

виявлено; 

 

5) проведення гендерно-правової експертизи: за результатами проведення гендерно-

правової експертизи нормативно-правового акта встановлено, що норми, які не 

відповідають принципу забезпечення  рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

відсутні; 

 

6) проведення антидискримінаційної експертизи відповідно до інформації, наданої 

суб’єктом нормотворення у пояснювальній записці за формою, визначеною у додатку 4 

до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, у нормативно-правовому акті відсутні 

положення, що створюють підстави для дискримінації; 

 

7) проведення цифрової експертизи відповідно до висновку Мінцифри (у разі якщо 

нормативно-правовий акт стосується питань інформатизації, електронного 

урядування, формування і використання національних електронних інформаційних 

ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання 

адміністративних послуг або цифрового розвитку) або відповідно до інформації, 

наданої суб’єктом нормотворення у пояснювальній записці за формою, визначеною у 

додатку 4 до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, нормативно-правовий акт не 

стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання 

національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, 

електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку; 

 

8) узгодження нормативно-правового акта із заінтересованими органами (у тому числі за 

вмовчанням): нормативно-правовий акт, враховуючи постанову Кабінету Міністрів 

України від 01 березня 2022 року № 172 «Про внесення зміни до пункту 13 Положення про 
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державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої 

влади», із заінтересованим органом не погоджувався. 

 

9) позиції уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Урядового уповноваженого з прав 

осіб з інвалідністю, всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх 

спілок (якщо нормативно-правовий акт стосується питань соціально-трудової сфери 

та/або прав осіб з інвалідністю): нормативно-правовий акт не стосується питань 

соціально-трудової сфери та/або прав осіб з інвалідністю. 

 

Висновок: 

Нормативно-правовий акт відповідає вимогам чинного законодавства та підлягає 

державній реєстрації відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року             

№ 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 

виконавчої влади» (із змінами), як такий, що зачіпає права,  законні інтереси громадян та 

має міжвідомчий характер._______________________________________________________ 
(рекомендоване рішення органу юстиції про державну реєстрацію нормативно-правового акта 

та правові підстави його прийняття) 

 
Головний спеціаліст відділу державної 

реєстрації нормативно-правових актів 

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  (м. Харків) 

 

 

 

      _____________ 
 (підпис) 

  

 

 

   Діана ПАЩЕНКО 

  

 


