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Лист редактора

У січні ми відзна-
чали День соборності 
та вшановували пам’ять 
героїв бою під Крутами, 
героїв, які через більше 
ніж століття є прикла-
дом для всіх: як треба 
боронити рідну землю 
від загарбників; бути 
мужніми і  стійкими; 
не  здаватися ворогу;  
також ми вшановува-
ли наших сучасників –  
героїв-кіборгів, які за-
хищали Донецький 
аеропорт, і тих, хто загинув у Дебальцевому. 
Війна триває. Вічна пам’ять воїнам!

Темою нашого січневого номера стала 
безоплатна правова допомога: історія ство-
рення та перспективи розвитку, також у но-
винах – головні досягнення системи БПД 
у 2019 році та її доступ до медіації.

У «Незалежній юридичній консультації» 
розповідаємо про інклюзивне навчання.

До уваги читачів –  
нова рубрика «Рі-
шення Європейсько-
го суду з прав люди-
ни» за  матеріалами  
«Офіційного вісника 
України».

Наукова частина 
журналу містить акту - 
альні статті як  відо- 
мих науковців, так  і   
м о л о д и х  п р а в н и  - 
ків. Темою публікацій 
стало забезпечення 
прав людини в  кон- 

 тексті радіаційного  захисту: передумо-
ви практичної реалізації; суб’єктивна сто-
рона злочину «Службова недбалість» 
(ст. 367 КК України) в площині судової прак-
тики; причини прийняття та основні поло-
ження Конституції Польщі 1791 р. тощо.  

Наостанок хочеться подякувати всім, 
хто справді йде тернистою дорогою спра-
ведливості, і побажати сил, завзяття і добра.

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенкоdpcoi.c

om.ua
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  наказ від 03.12.2019 № 3861/5  

Про внесення зміни до Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію,  
розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Дата та номер державної реєстрації 04.12.2019 № 1206/34177

  наказ від 03.12.2019 № 3862/5  

Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду,  
що належать державі, територіальним громадам

Дата та номер державної реєстрації 06.12.2019 № 1215/34186

  наказ від 10.12.2019 № 3948/5  

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 10.12.2019 № 1221/34192

  наказ від 06.12.2019 № 3928/5  

Про затвердження Порядку  здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих
Дата та номер державної реєстрації 12.12.2019 № 1228/34199

  наказ від 09.12.2019 № 3940/5  

Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень
Дата та номер державної реєстрації 12.12.2019 № 1229/34200

  наказ від 09.12.2019 № 3941/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 20 квітня 2016 року № 1183/5
Дата та номер державної реєстрації 12.12.2019 № 1230/34201 1231/34202

  наказ від 10.12.2019 № 3947/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5
Дата та номер державної реєстрації 12.12.2019 № 1232/34203 1233/34204

ПеРеЛіК
нормативно-правових актів  

Міністерства юстиції України, 
виданих у ГРУДні 2019 року
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думки експертів з права       перелік наказів міністерства юстиції україни

  наказ від 13.12.2019 № 4010/5  

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства  юстиції України з питань банкрутства
Дата та номер державної реєстрації 17.12.2019 № 1249/34220

  наказ від 19.12.2019 № 4076/5  

Про затвердження Порядку зупинення діяльності архівних установ,  
що не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду

Дата та номер державної реєстрації 21.12.2019 № 1267/34238

  наказ від 19.12.2019 № 4079/5  

Про затвердження Правил носіння форми одягу і знаків розрізнення особами рядового і начальницького складу  
та курсантами закладів освіти Державної кримінально-виконавчої служби України

Дата та номер державної реєстрації 21.12.2019 № 1272/34243

  наказ від 23.12.2019 № 4145/5  

Про внесення зміни до Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 23.12.2019 № 1279/34250

  наказ від 26.12.2019 № 4209/5  

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 17.12.2019 № 1294/34265

  наказ від 27.12.2019 № 4224/5  

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 27.12.2019 № 1305/34276

  наказ від 23.12.2019 № 4167/5  

Про затвердження Змін  до деяких нормативно-правових актів  Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 26.12.2019 № 1290/34261

ПеРеЛіК
нормативно-правових актів  

Міністерства юстиції України, 
виданих у ГРУДні 2019 року

Управління систематизації законодавства та координації правової роботи  
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів, тел. (044) 279-68-58
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бюлетень Мін’юсту україни

ВИМОГИ 
щодо оформлення наукових статей, які публікуються  

в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні 
«Бюлетень мін’юсту України»

Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 
2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (зі змінами і доповненнями).

Загальні вимоги до структури наукових статей:
••  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
••  аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається

автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
••  формування цілей статті (постановка завдання);
••  виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
••  висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
вимоги до оформлення тексту наукових статей:
••  обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові слова) в межах

10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);
••  у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, 

почесне звання, посада та місце роботи автора;
••  нижче – код унівесальної десяткової класифікації (УДК статті);
••  нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;
••  посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкрет-

них сторінок, напр. [1, с. 25-26]. Назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ «Спи-
сок використаної літератури»);

••  у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву, 
найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видав-
ництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;

••  на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, англійською мовами.  
Анотації розміщуються після списку використаної літератури та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові ав-
тора, назву статті (розширена анотація – 2 сторінки іноземною мовою подається для опублікування на сайті видання).

вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:
••  електронний варіант статті;
••  електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см, 300 кра-

пок на дюйм;
••  довідка про автора (співавторів);
••  якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована кольорова копія рецензії та витяг з прото-

колу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;
••  особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, подають скановану кольорову копію рецензії кафедри, науко-

вого відділу або доктора наук з відповідної спеціальності;
••  скановану квитанцію про оплату за розміщення публікації наукової статті, або скановану квитанцію про перед-

плату на журнал (1 публікація – передплата на 6 міс., 2 публікації – передплата на рік).
матеріали надсилаються поштою на електронну адресу: bulleten@dpcoi.com.ua

Назви файлів повинні містити прізвище автора. 
Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора)  

і відхилення статей. Викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, в іншому випадку стаття відхиляється.
За достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних відповідальність несуть автори публікацій.

Адреса редакції: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 801. 
оплата:
•• за публікацію наукової статті до 10 сторінок – 345 грн або 540 грн з отриманням авторського примірника;
••  для співробітників Міністерства юстиції України – 240 грн або 300 грн з отриманням авторського примірника;
••  за розміщення публікації рекламного характеру – 540 грн за 1 журнальну сторінку (у вартість входить 1 без-

коштовний авторський примірник).
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Триває передплата на електронну базу даних  
інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України»

Всеукраїнська електронна система правової інформації (ВесПі)

ВесПі – це електронна база даних, до якої входять  
повні тексти нормативно-правових актів, що були опубліковані  

в офіційному виданні Міністерства юстиції України  
інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» та набрали чинності.

Оформити передплату на ВеСПІ 
можна на сайті ДП «Центр оцінки та інформації» 

http://dpcoi.com.ua/

або

у відділі збуту: (044) 517-68-48, (044) 517-70-20

ел. адреса: peredplata@dpcoi.com.ua

ВЕСПІ має такі переваги перед друкованими виданнями,  
як отримання користувачами всіх оновлень без витрат часу на поштову пересилку,  

більш зручний пошук необхідної інформації, доступність інформації скрізь, де є інтернет.

dpcoi.c
om.ua
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