
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я  

ПРО ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Розділ 1: Загальні положення: 

1. У виконавчому комітеті міської ради створено юридичний відділ для 
проведення правової роботи. Основними його завданнями є організація 
правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне 

дотримання та запобігання невиконанню вимог актів виконавчого 
комітету, а також їх керівниками та працівниками під час виконання 
покладених на них завдань і функціональних обов'язків. 

2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією України і 
Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і 
розпорядженнями Президента України, іншими нормативно - правовими 
актами. З питань організації та методики правової роботи юридична 
служба керується рекомендаціями Міністерства Юстиції України. 

3. Відповідно до Указу Президента України від 11.12.2001 року № 
1207/2001 « Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб 
державних органів» із змінами і доповненнями, внесеними від 30.03.2006р 
№272/2006, постанови Кабінету Міністрів України від 9.03.2006 р. № 268, 

додатку№51 « Про впорядкування структури та умов праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
органів», Закону України « Про бюджет України на 2008 рік із змінами в 
деяких законодавчих актах» юридичний відділ є самостійним підрозділом 
апарату виконавчого комітету міської ради. 
Юридичний відділ підпорядковується безпосередньо міському голові. 

4. На посаду начальника юридичного відділу міським головою призначається 

особа, яка має вищу юридичну освіту та досвід роботи за юридичною 

спеціальністю не менше трьох років. 

5. На посаду спеціаліста юридичного відділу призначається особа, яка має 

вищу юридичну освіту. При наявності у неї стажу роботи за юридичною 

спеціальністю не менше трьох років , у виняткових випадках, яка 

навчається на останньому курсі вищого юридичного навчального закладу. 



6. Порядок взаємодії юридичного відділу з іншими структурними 

підрозділами виконавчого комітету міської ради визначається міським 

головою. 

Розділ 2: Компетенція юридичного відділу. 

Глава 1. Основні обов’язки юридичного відділу: 

1. Проводить експертизу проектів рішень, розпоряджень та інших 
документів правового характеру органу виконавчої влади та візує їх. 
У разі невідповідності чинному законодавству проектів правових документів, які 
подаються на підпис керівнику органу місцевого самоврядування, працівники 
юридичного відділу, не візуючи проекти таких документів, дають відповідний 
висновок з пропозиціями щодо законного порядку вирішення питань що 
розглядаються. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність 
з законодавством проектів рішень, розпоряджень та інших нормативних актів, 
що суперечать закону, є обов'язковими для розгляду керівником органу 
місцевого самоврядування або структурного підрозділу. 

2. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 
пропозиції про зміну діючих або скасування таких, що фактично втратили силу, 
рішень, розпоряджень органу місцевого самоврядування. 

3. Консультує з правових питань працівників відділів та управлінь 
виконавчого комітету, юрисконсультів підприємств, установ та організацій, що 
належать до комунальної власності. 

4. Організовує систематичний облік і зберігання нормативно - правових актів, 
які надходять до органу місцевого самоврядування та видаються ним, підтримує 
їх в контрольному стані, вживає заходів, спрямованих на поліпшення 
забезпечення законодавчо - довідковими матеріалами органу місцевого 
самоврядування. 

5. Організовує разом з іншими підрозділами вивчення працівниками апарату 

органу місцевого самоврядування нормативно - правових актів, що стосуються їх 
діяльності. 

6. Бере участь у застосуванні засобів правового впливу у разі невиконання чи 
неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових 
прав. 

7. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, 
інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень. 

8. Представляє в установленому законом порядку інтереси органу місцевого 
самоврядування в судах та інших органах під час розгляду правових питань та 
спорів. 

9. Приймає участь у розгляді житлових питань. 
10. Бере участь у засіданнях постійних комісій органу місцевого 

самоврядування. 
11. Розглядає заяви, скарги і пропозиції громадян. 



 

12. У разі виявлення порушень законності в діяльності структурних підрозділів 

органу місцевого самоврядування або їх посадових осіб, зобов'язаний доповісти 

керівникові про дані порушення для вжиття заходів до їх усунення. 

13. Начальник юридичного відділу несе відповідальність за відповідність 

діючому законодавству візуємих ним проектів рішень, розпоряджень, договорів 

та інших документів правового характеру. 

 

Глава 2.Права юридичного відділу: 

1. Перевіряти додержання законності в структурних підрозділах органу 
місцевого самоврядування та здійснювати контроль за відповідністю актів 
цих підрозділів. 

2. Залучати за згодою міського голови працівників інших підрозділів для 
підготовки нормативних актів та інших документів, а також для розробки і 

здійснення заходів, що проводяться юридичним відділом у відповідності із 
покладеними на нього обов'язками. 

3. Брати участь у засіданнях, нарадах, що проводяться в органі місцевого 
самоврядування. 

4. Має право вимагати від керівництва виконавчого комітету створення умов 
для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного 
відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, 
сучасними засобами оргтехніки, канцелярськими товарами, транспортом 
для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими 
нормативно - правовими актами і довідковими матеріалами. 

5. Покладання на юридичний відділ обов'язків, які не передбачені цим 
Положенням і не стосуються правової роботи не допускається. 


