
АКТУАЛЬНІ ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА  

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ 

 

Нормативно-правові акти усіх видів, в яких зазначена дата набрання ними чинності, 
набирають чинності з цієї дати. 

Наприклад, якщо у Законі України чи іншому нормативно-правовому акті 
зазначається, що він набирає чинності 01.01.2014, то він набирає чинності 01.01.2014 

Офіційними друкованими виданнями є: «Офіційний вісник України»; газета 
"Урядовий кур'єр". 

Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється  
офіційне оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради  
України, є також газета "Голос України", "Відомості Верховної Ради  
України". 

Офіційним друкованим виданням, в якому здійснюється офіційне  
оприлюднення законів, актів Президента України, є також  
інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України" 

Якщо закон України, інший акт Верховної Ради України  
опубліковано в газетах "Голос України", "Відомості Верховної Ради  
України", чи в "Офіційному віснику Президента України", до його опублікування в 
"Офіційному віснику України", "Відомостях Верховної Ради України", він набирає 
чинності після опублікування в тій із вказаних газет, чи в "Офіційному віснику 
Президента України", де його опубліковано раніше. 

Якщо інший нормативно-правовий акт опубліковано в "Офіційному віснику 
Президента України" чи в газеті "Урядовий кур'єр" до його опублікування в "Офіційному 
віснику України", він набирає чинності після опублікування в  тому із вказаних офіційних 
друкованих видань, де його опубліковано раніше.  

 

 

різновиди  
нормативно-правових актів 

Загальний порядок  
набрання чинності 

Закони України через десять днів з дня його офіційного 
оприлюднення, якщо інше не передбачено 
самим законом, але не раніше дня його 
опублікування. 

Укази Президента України через десять днів з дня їх офіційного 
оприлюднення, якщо інше не передбачено 
самими актами, але не раніше дня їх 
опублікування в офіційному друкованому 
виданні 

Постанови Верховної Ради України з дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними 
не передбачено інше. 

Постанови Кабінету Міністрів України з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не 
передбачено самими постановами, але не 
раніше дня їх опублікування. 
що містять інформацію з обмеженим доступом, 
не підлягають опублікуванню і набирають 
чинності з моменту їх доведення в 
установленому порядку до виконавців, якщо 
цими постановами не встановлено пізніший 



термін набрання ними чинності. 

Розпорядження Кабінету Міністрів  
України 

з моменту їх прийняття, якщо цими 
розпорядженнями не встановлено пізніший 
термін набрання ними чинності. 

Нормативні накази міністерств з дня офіційного опублікування, якщо інше не 
передбачено самими актами, але не раніше дня 
офіційного опублікування. 

Нормативно-правові акти  
місцевих державних адміністрацій 

після реєстрації з моменту їх оприлюднення, 
якщо самими актами не встановлено пізніший 
строк введення їх у дію. 

Нормативно-правові акти органів та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування 

з дня їх офіційного оприлюднення, якщо 
органом чи посадовою особою не встановлено 
пізніший строк введення цих актів у дію. 

Рішення Львівської обласної ради  Рішення ради нормативно-правового характеру 
набирають чинності від моменту їх офіційного 
оприлюднення, якщо не встановлено іншого 
терміну введення їх у дію. 

Рішення Львівської міської ради 
нормативного характеру 

з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою 
не встановлено інший термін введення цих 
рішень у дію. Рішення Ради нормативно-
правового характеру оприлюднюються не 
пізніше як у 20-денний термін після їх прийняття 
на офіційному сайті Ради або в інший 
визначений спосіб. 

 


