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КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ПРАВОТВОРЧІСТЮ СУБ’ЄКТІВ
ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
М. В. Левченко
У статті здійснено постановку проблеми щодо актуалізації контролю та нагляду
за правотворчістю суб’єктів владних повноважень в Україні. Показано, що забезпечення
реалізації Законів України та інших нормативно-правових актів парламенту, уряду,
глави держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядування вимагає
здійснення контролю та нагляду за правотворчою діяльністю цих суб’єктів владних
повноважень з метою додержання відповідності змісту та процедури прийняття
їх актів Конституції України. Доведено, що об’єктивно виникла необхідність створення
в країні комплексного механізму оцінки процесу правотворення, його відповідності
завданням та потребам суспільства і держави. Автор обґрунтовує, що ефективна
організація та правове регулювання контролю та нагляду за правотворчістю суб’єктів
владних повноважень має стати однією з умов забезпечення належної реалізації
Конституції України та інших нормативно-правових актів.
Ключові слова: правотворення, правотворчість,
суб’єкти владних повноважень, контроль, нагляд.
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CONTROL AND OVERVIEW
OF LEGAL AUTHORITY OF AUTHORITIES: PROBLEMS
M. V. Levchenko
The article analyzes the actualization of the problem of control and supervision over
the lawmaking of the authorities in Ukraine. It is shown that ensuring the implementation
of the laws of Ukraine and other normative legal acts of the Parliament, the Government,
the Head of State, state authorities and local self-government bodies requires the control
and supervision over the law-making of the subjects of power in order to comply with
the content and the procedure for adopting their acts оf the Constitution of Ukraine.
It is proved that objectively there was a need to create in the country a comprehensive mechanism
for evaluating the lawmaking process, its compliance with the tasks and needs of society
and the state. The author argues that the effective organization and legal regulation of control
and supervision over the lawmaking of the subjects of power should be one of the conditions
for ensuring the proper implementation of the Constitution of Ukraine and other legal acts.
Keywords: law-making, authorities, control, supervision.
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