


До відома юрисконсультів.
Нова програма для проведення перевірок.

	Воловецьке районне управління юстиції повідомляє, що наказом Міністерства юстиції України від 11 березня 2013 року №403/5 затверджено Примірну програму проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях.
	Проведення перевірок управліннями юстиції проводиться відповідно до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.01.2012року №91/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 року за №75/20388 та Примірної програми проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях.
	Органи юстиції відповідно до своєї компетенції здійснюють перевірки стану правової роботи та систематизації законодавства об’єктів перевірок, а саме:
з питань правової роботи:
	у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади - Мінюст;
	у місцевих органах виконавчої влади (обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях та їх структурних підрозділах), територіальних органах центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державних господарських об’єднаннях, на державних підприємствах, в установах та організаціях Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі;
	у місцевих органах виконавчої влади (районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях та їх структурних підрозділах), територіальних органах центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднаннях, на державних підприємствах, в установах та організаціях районні, районні у містах, міські(міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції;
	з питань систематизації законодавства:
	у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади - Мінюст;
	у територіальних органах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, органах виконавчої влади Ради міністрів Автономній Республіці Крим, місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі;
	у територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції.
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