
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 

Звертаємо Вашу увагу на те, що у поле, в яке необхідно вводити 

правильну відповідь щодо моменту набрання чинності, потрібно вводити 

цифри, які розділяються крапкою «.» 

Наприклад, 24.01.2013, 15.10.2012  

 

 

 

 
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК 

ЗАКОНИ 

УКРАЇНИ 

Закон набирає чинності через десять днів з дня його 

офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено 

самим законом, але не раніше дня його опублікування. 

 

(ч. 5 ст. 94 КонституціїУкраїни) 

ЗАКОНИ 

УКРАЇНИ, 

СХВАЛЕНІ НА 

РЕФЕРЕНДУМІ 

Закон України, схвалений на всеукраїнському 

референдумі, набирає чинності з дня оголошення 

Центральною виборчою комісією результатів 

всеукраїнського референдуму, окрім випадків, коли 

дата набрання чинності таким Законом прямо 

передбачена положенням цього Закону. 

 

(ч. 3 ст. 95 Закон України «Про всеукраїнський 

референдум») 

ПОСТАНОВИ 

ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ УКРАЇНИ 

 

5. Постанови, прийняті Верховною Радою, які містять 

положення нормативного характеру, набирають 

чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними 

не передбачено інше. 

(Закон України «Про Регламент Верховної Ради 

України») 

УКАЗИ 

ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ 

4. Нормативно-правовіакти… Президента 

Українинабираютьчинностічерездесять днів з дня їх 

офіційногооприлюднення,якщоіншенепередбаченосами

миактами, 

аленеранішедняїхопублікуваннявофіційномудруковано

му виданні.  



 

(Указ Президент України «Про порядок офіційного 

оприлюднення нормативно-правових актів та набрання 

ними чинності»  

ПОСТАНОВИ 

КАБІНЕТУ 

МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ 

Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, 

щомістять інформацію з обмеженим доступом, 

набирають чинності з дняїх офіційного опублікування, 

якщо інше не передбачено самими  

постановами, але не раніше дня їх опублікування.  

 

У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету 

Міністрів України або їх окремі положення, що містять 

інформацію з  

обмеженим доступом, не підлягають публікуванню і 

набирають чинності з моменту їх доведення в 

установленому порядку до виконавців, якщо цими 

постановами не встановлено пізніший термін 

набрання ними чинності. 

5. Постанови Кабінету Міністрів України публікуються 

вОфіційному віснику України, газеті "Урядовий кур'єр", 

акти Кабінету Міністрів України також 

оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному 

веб-сайті Кабінету Міністрів України. 

 

(ст. 53 Закону України «Про КабінетМіністрівУкраїни») 

РОЗПОРЯДЖЕН

НЯ  

КАБІНЕТУ 

МІНІСТРІВ  

УКРАЇНИ 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають 

чинності з моменту їх прийняття, якщо цими 

розпорядженнями не встановлено пізніший термін 

набрання ними чинності 

 

(ст. 53 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України») 

НАКАЗИ 

МІНІСТЕРСТВ 

7. Наказиміністерства,які є нормативно-правовими 

актами і пройшли державну реєстрацію,набирають 

чинності з дняофіційного опублікування,якщоіншене 

передбачено самими актами,але не раніше дня 

офіційного опублікування.  

 

Закон України «Про центральні органи виконавчої 

влади» 



РОЗПОРЯДЖЕН

НЯ МІСЦЕВИХ 

ДЕРЖАВНИХ 

АДМІНІСТРАЦІ

Й 

Нормативно-правові 

актимісцевихдержавнихадміністраційпідлягають 

державній реєстрації у 

відповіднихорганахюстиціївустановленомуорганомпоря

дкуі набирають чинності з моменту їхреєстрації,якщо 

самими актаминевстановленопізнішийтермінвведення 

їх у дію. 

 

Нормативно-правові акти місцевих державних 

адміністрацій,якістосуютьсяправ та обов'язківгромадян 

абомаютьзагальнийхарактер, підлягаютьоприлюдненню 

і набирають чинності з моментуїх оприлюднення, якщо 

самими актами не встановлено пізніший 

термінвведення їх у дію. 

 

(ст. 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації») 

 

 

 

 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.  


