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Б1дпов!дно до статт! 44 3акону 9кра!ни к|{ро м1сцев1 дер>кавн|адм|н1сщац|!} (|з зм!нами), 1ипового г|оло)1(ення про структурний п|дрозд|лм|сцево| дерх<авно| адм|н|сщац||, затверд)кеного постаново}о 1(аб|нец
1м11н|сщ|в 9кра|ни в|д 26 вересн'{ 2012 року ]\9 887 (1з змйй;, з".й1""]"
положення про }оридичну службу м1н|стерства, 1нтпого органу виконавчо?
влади' дер)кавного п|дприемства, установи та орган|зац|1', 3атверд)кеного
постаново}о |(аб1нету й|н|стр|в 9кра!ни в|д 2в листопада :оов року
'}\гэ 1040 (1з зм!нами), розпоряд)кення голови районно? державно] адм1н1страц!|
в1д 31 с|чня 2018 року ]''|'р 42 <|1ро ,".".""" зм1н д' р'..''рядження голови
районно| дерх(авно] адм1н!сщац1[ в1д 06 л1отого 2017 року ш {я (|з зм1нами)>:

ЁА(А3!}Ф:

затвердити |{оло:кення про торидинний в1дд]л апарату {угу!всько?
районно| дер}кавно| адм!н1сщац|[ {арк|всько| област1 (додает".";.
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Ёаказ кер|вник а а[1арату

районно| дер)кавно| адм1н!сщац||
// р3;7угр #,€}.а:-цху 2{ - а

шоложшння
про юридичний в!дц!л апарату {уц1всько! районно!

дер2[(а вн о! ад м!н1стра ц1[ )0 р к!всько[ обл а ст1

1. 1'{е |{олох<ення рецл1ое д|яльн|сть торидичного в|дд!лу апарату
9угувсько[ районно| державно| адм|н!сщац|| [арк|всько! област1
(дал1 _ торидичний в|дд|л).

2. }Фридинний в|дд|л с структурним п|дрозд|лом аларыц районно|
дерх{авно| адм|н1отрац||, п!дпорядкованим безпосередньо голов1 районно|
дер)кавно| адм|н!сщац||, а з питань орган|зац|| роботи алФату районно|
дер)кавно| адм|н|страц!! - кер|внику апарату районно? дерхсавно| адм|н|сщац||.

€прямовуе та конщол}ое д|яльн|сть в1дд|лу пертший засцпник голови

районно| дерэкавно| адм|н|страц!| зг!дно з розпод|лом обов'язк|в м|ж
голово}о районно| дер}(авно] адм|н!сщац|!, пер1шим заступником голови

районно| дер}кавно| адм!н|сщац|| та кер!вником а|1арату районно| державно|
адм|н1страц|?.

3. }0ридичний в1дд1л у сво1и д1яльност1 керусться конституц1е|о та
законами 9кра|ни, актами Берховно] Ради }кра|ни, |[резидента !кра[ни,

3. }Фридинний в!дд1л сво1и д1яльност1 1{онституц|ето

1{аб|нету 1!1|н|стр|в 9кра!ни, |нтших центр€|"льних орган|в виконавчо| влади,
м1х<народними договорами }кра!ни, розпоряд)кеннями гол|в )0рк|всько|
обласно| державно] адм|н|сщац|| та 9уц!всько| районно! державно|
адм|н!сщац||, Регламентом районно! дер)|(авно] адм|н|страц||, |{олох<енн'тм про
апарат районно| дерх(авно| адм]н|сщац|!, нак€шами кер1вника аларату районно!
державно| адм]н!сщац|| та цим ||олохсенням.

3 питань орган|зац|] та проведення правово| роботи }оридичний в1дд|л
керуеться актами 1!1! н! стерства к)стиц|| }кра!ни.

4. Бидання нормативно_правового акта' а тако)к подання проекту такого
акта для його прийнятгя чи погодження без попереднього розгляду та
погодт(ення з }оридичним в|дд]лом не допускаеться.

5. |{ропозиц!| 1оридичного в|дд1лу щодо приведення проект|в
розпоряд)кень та !нтших нормативно-правових акт1в у в!дпов|дн|сть 1з

3аконодавством е обов'язковими д'!я ро3гляду кер1вниками структурних
п|дрозд|л|в районно| дер>кавно| адм|н|страц!|.

6. Фсновними завданн'тми }оридичного в|дд]лу с:

правове забезп-ечення д|яльност| районно| державно] адм|н!страц||
як м|сцевого органу виконавно| влади;

орган!зац[я правово| роботи в районн!й дер>кавн1й адм!н|страц||,
дощиманътя та запоб1ганняспрямовано] на цравильне застосування' неухильне
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невиконанн}о вимог законодавства' |ншлих нормативних акт|в посадовими

особами та прац|вниками районно! державно| адм|н|сщац1| п!д час виконання

покладенихнаних завдань ] функц|он€|льних обов'язк|в; }

спрямування' коорАинаш|я правово| роботи, зд|йснення методичного

кер|вництва' перев|рка ![ проведення в районн|й державн|й адм|н|страц||;

п|дготовка |нформац1йних, дов|дкових та |нтпих матер!ал|в |з питання

застосування законодавства
6. }Фридичний в|дд|л в|дпов|дно до шокладених на нього завдань:

1) орган|зовуе та бере участь у забезпеченн1 реал!заш|| державно| правово|

пол!тики у в|дпов|дн|й сфер|, правильного застосуваътня законодавства в

районн|й дерэкавн|й адм|н|сщац|! та його сщуктурних п|дрозд|лах;

2) орган|зовус та бере г{асть у розробленн| проект|в нормативно-правових
акт|в з питань, що н€}лежать до компетенц|| районно| державно] адм1н|сщац1!;

3) перев|ряе на в|дпов|дн|сть законодавству | м|хснародним договорам
!кра!ни проект1в розпорядх{ень голови районно| державно| адм|н|сщац||,

дорг{ень, проект|в р!тшень колег|! районно| дер)кавно] адм|н1сщац||, а тако)|(

проект1в р!тшень районно| ради, як| вносяться на !! розгляд головото районно|
державно! адм|н|страц||, погоджуе (в|зус) !х за наявност! в|з кер|вник|в

за|нтереоованих сщуктурних п|дрозд!л|в районно| дер)кавно| адм|н|страц||.

9 раз| нев|дпов|дност| проекту розпорядження голови районно| державно|
адм|н|сщац1| чи його окремих положень вимогам законодавства готуе
заува)кення та висновки в|дпов|дно до Регламенту районно! державно|
адм|н|сщац||.

} раз| нев|дпов|дност| проекту р|тшення районно! ради, який вноситься на
!! розгляд голово}о районно| державно| адм|н|сщац||, чи його окремих положень
актам законодавства - надае в!дпов|дн| зауваження;

4) перев|ряе на в|дпов|дн|сть законодавству проекти наказ|в кер|вника
апарату районно| державно] адм1н|страц!!, погоджуе (в1зуе) !х;

антидискрим1нац1ину експертизу проект1в).) проводить }оридичну 1а антидискрим1нац1ину ек0пер'ги3у !1р09к1'!в

розпорядх{ень голови районно| держано| адм|н|сщац|| нормативно-правового
5)

характер!,3А. результатами яко| готуе висновки за формо0, 1{Ф затверд)куеться
й|н1стерством тостиц1| }кра!ни, погоджуе (в1зуе) |х за наявност1 в|з кер!вник|в
за|нтересованих структурних п!дрозд|л|в;

6) переглядае р€вом |з структурними п!дрозл|лами районно| державно|
адм|н|сщац|| розпорядження голови районно! держано| адм|н|страц1|
нормативно_правового характеру з мето}о приведення |х у в|дпов|дн|сть до
законодавства;

7) |нформуе голову районно| державно? адм|н|сщац|! про необх|дн|сть
вжиття заход1в для внесення 3м1н до розпоряд)1{ень голови раионно1 державно1
адм|н1страц|| нормативно_правового характеру та !нтших розпорядх{ень голови

районно| держано| адм|н|страц||, визнання |х такими, що вщатили чинн!сть, або
скасування;

в) вносить голов! районно! дер)кавно| адм|н|сщаш|| пропозиц|| щодо
подання розпорядя{ень голови районно| держано| адм|н|страц!| нормативно-



правового характеру на державну
й!н!стерством тостиц1| !кра|ни;

_)

рессщац|то в порядку' визначеному

9) забезпенуе подання на деРжавну рессщац|то розпоряджень голови

районно| дер)кавно| адм1н|страц|!, як1 матоть нормативно_правовий характер,
зач!патоть права' свободи та |нтереси щомадян або носять м!жв1домний
характер;

10) р.шом |з за|нтересованими сщуктурними п|дрозд|лами аларату

районно| дерхсавно| адм|н1страц|] узаг€}льн}ое практику застосування
законодавства у в!дпов|дн|й сфер|, гоце пропозиц|| щодо його вдоокон€]'лення,
подас !х на розг.тш|д голов1 районно| дер)кавно| адм1н|сщац1! для вир|1шення
питання.щодо п|дготовки проект|в нормативно-правових акт|в та |нтпих акт|в,
внесення |х в установленому порядку до дер)кавного органу, уповноваженого
приймати так| акти;

11) розглядае проекти нормативно-правових акт]в та |нтших акт|в, як|
над!йтшли для погод)кення' з питань, 1{Ф н€|лежать до компетенц!| районно|
дер)кавно] адм|н|страц||, та готус пропозиц1| до них;

12) орган|зовус роботу, пов'язану з укладенням договор1в (контракт1в)'
бере участь у !х п|дготовц| та зд|йсненн1 заход|в, спрямованих на виконання
догов|рних зобов'язань, забезпеченн| захисту майнових прав | законних
!нтерес|в районно! державно| адм|н!сщац!|, а такох{ погод)куе (в!зуе) проекти
договор|в за наявност| погодження (в|зи) кер!вник|в за1нтересованих
структурних п|дрозд|л|в;

13) зд|йснтое заходи' спрямован| на п|двищення р|вня правових 3нань
прац|вник|в сщуктурних п1дрозд|л|в районно| дерх{авно| адм|н|сщац!| та !]
апарату;

|4) подае пропозиц|| голов| районно| дер)кавно] адм!н1сщац|| про
притягнення до в|дпов|дальност| посадових ос|б та прац|вник|в районно|
дерх{авно| адм|н|сщаш||, як| признача}оться на посаду та зв|льня}оться з посади
голово}о районно| державно] адм!н|сщац||, з вини яких запод|яна 1шкода;

15) подае пропозиц|| кер1внику апарату районно| державно| адм|н|сщац1|
про притягнення до в!дпов1дальност| посадових ос|б та прац|вник|в районно]
державно| адм|н|страц||, як1 признача}оться на посаду та зв|льня}оться з посади
кер|вником апарату районно| дер)кавно| адм!н|сщац!|, 3 вини яких запод|яна
|шкода;

16) сприяс правильному застосуваннто акт|в законодавства про прац1Ф, }
раз| невиконання або пору1шення |х вимог подас голов| районно| державно|
адм|н|сщац|| або кер|внику а[тарату районно| дер)кавно| адм1н|сщац1| письмовий
висново( з пропозиц|ями щодо усунення таких пору1шень;

17) бере участь у вир!тшенн|, в|дпов|дно до законодавства, колективних
|.

трудових спор1в;
18) зд|йснтос методичне кер1вництво правово}о роботото в районн1й

державн|й адм!н|сщац||, перев1ряе стан правово| роботи та подае пропозиц1] на

розгляд голов| районно! державно| адм|н|сщаш|| щодо [{ пол|птшення' усунення
недол!к|в у правовому забезпеченн! д|яльност1 районно| дер>кавно|
адм|н|сщац||, вживае заход|в до впровадження нов1тн|х фор* 1 метод|в
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д|яльност|, виконання акт|в й|н|стерства }остиц|| 9кра|ни та територ|ального
органу й|н|стерства 1остиц|| 9кра!ни в {,арк|вськ|й област1;

19) ш]ляхом використання }оридично| 1нформац]йно-по1шуково| системи
<<3аконодавство> веде обл|к акт|в законодавства 1 м|жнародних договор|в
}кра!ни, забезпечуе п1дщимання !х у конщольному стан1 та збер|гання' збирае
!нформац|то про оф|ц|йне оприл}однення акт|в законодавства в Арукованйх
виданнях;

20) орган|зовуе | проводить роботу, пов'язану з п|двищенням квал|ф|кац||
прац|вник|в сщукцрних п|дрозд|л|в районно| дерх{авно| адм|н|сщац!|,

роз'яснтое застосування законодавства, ъ\адае правов1 консультац|! з питань' що
н€1лежать до компетенц|| районно| дер)кавно| адм!н!страц1|, а також за

дору{енням голови розглядае звернення щомадян' звернення та залити
народних депутат|в !кра!ни;

21) орган|зовус претенз|йну та позовну роботу, зд|йснтое контроль за !{

проведенням;
22) за6езпечуе в установленому порядку представлення |нтерес|в районно|

державно| адм|н|сщац|| (на п|дстав| дов|реност|) в судах та !нгцих органах п1д

час розгляду правових питань | спор|в;
2з) забезпечуе доступ до публ|нно? |нформац|!, розпорядником яко! .с

торидичний в|дд|л;
24) в мех(ах повноважень забезпечуе захист персон€}]!ьних даних;
25) зд|йонк)с ан€|-г[|з акт|в орган|в м|сцевого самоврядування, лрийнятих з

питань зд|йснення делегованих повнова)кень орган|в виконавчо| влади на
в|дпов|дн|сть !х чинному законодавству;

26) орган|зовуе роботу з укомплектування' збер|гання, обл|ку та
використання арх1вних документ1в;

27) забезпечуе надання районното дерх{авното адм|н|сщац|ето безоплатно!
первинно| правово] допомоги з питань' що н€шежать до !: компетенц1!, за вс|ма
видами правових послуг' визначених 3аконом 9кра{ни <<|{ро безоплатну правову
допомоц);

28) бере г{асть у п|дготовц! зв|т1в голови районно? дер)кавно| адм|н1сщац1!
для !х розгляду на сес|| районно| Ради.

29) розглядае за дорученням голови районно! дерх{авно| адм|н!сщац|| або
його заступник|в, зг|дно з розпод|лом обов'язк|в, питання' що н€шежать до
компетенц|| торидичного в|дд|лу;

30) зд!йснтое 1нтш| повноваження' визначен] законом.
7. $ридичний в!дд|л мас право:
1) одержувати в установленому порядку для виконання пок.т1адених на

нього завдань необх|дн| документи, |нформаш1то, дов1дки, розрахунки' |нтш|

матер|али в1д посадових ос|б сщуктурних п|дрозд|л|в районно| державно|
адм1н1сщац11.

3 метото забезпечення свосчасного виконання завдань' як| шощебуто1ь
оперативного в)киття в|дпов|дних заход|в, посадов| особи зобов'язан!
нев!дкладно подавати необх|дн| матер|али на вимоц 1оридичного в|дд|лу.
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2) за.лу{ати за згодо}о кер!вник|в сщуктурних п|дрозд!л1в районно!
державно| айм|н1сщац1? спец|ал|ст|в з мето}о п|дготовки проект|в нормативн6-
правових акт|в та |нш:их документ|в, а також розроблення | зд!йснення заход|в,
як| проводяться }оридичним в]дд|лом в|дпов|дно до пок.]1адених на нього
завдань;

3) перев|ряти в|дпов|дн|сть законодавству
п|дрозд|л|в районно| державно] адм1н|страш|?;

наказ!в кер|вник1в сщуктурних

4) [нформувати голову районно? дер)кавно| адм|н1страц|: :

про покладення на }оридичний в|дд|л обов'язк!в, що виходять за меж| його
компетенц||;

про випадки неподання або несвосчасного подання на вимоц торидитно/о
в|дд|лу необх|дних матер|ал1в посадовими особами сщуктурних п1дрозд|л|в

районно| дерх{авно| адм|н|сщац1|;
5) 6рати участь у нарадах та !нцлих заходах з питань правового

забезпечення, що проводятьсяв районн!й державн|й адм|н|страц||; 
)

6) скликати в установленому порядку наради, проводити сем|нари з

питань, що н€}лежать до !х компетенц|т;
7) користуватисъ в установленому порядку |нформац|йними базами

районно| дерх{авно| адм|н|сщац1|, системами зв'язку | комун!кац|й, мережами
спец|а-гтьного зв'язку та !нтцими техн|чними засобами;

8)_ повертати на доопрац1овання проекти розпоряд)кень голови районно{
дер)кавно| адм|н1сщац||, як! були внесен1 на розгляд з пору1шеннями вимог
законодавства }кра|ни;

9) вносити голов| районно| державно? адм|н|сщац|| пропозиц!! з питань

удоскон€шен}{'т правово! роботи.
8. |[окладенн'1 на к)ридичний в!дд|л обов'язк!в, не передбанених цим

|[оложенням | таких, що не стосу!оться вир|тшення правових питань не

допускаеться.

транспортом для виконанн'1 слу>кбових
актами | дов|дковими матер1а-гтами, |ншлими

правових питань' елекщонно}о системо}о

9. Районна дер)кавна адм|н|сщац|я створ1ое умови для н€шежно| роботи

окремим
1 п|двищенняння квал1ф|кац|| прац|вник|в [оридичного в|дд|лу, забезпенус ]х

прим|щенням' телефонним та елекщонним зв'язком' с)д1асними

комп'[отерами та оргтехн|кото,
обов'язк!в' нормативно-правовими
пос|бниками та л|тературото з
|нформац|йно_правового забезпечення' а тако)к доступом до !нформац|йних баз.

10. }Фридичний в|дд|л в установленому законодавством порядку та у
межах повнова)кень взаемод|е з| структурними п1дрозд|лами районно!
дерх{авно| адм]н|сщац||, органами м!сцевого самоврядування, територ1альними

органами м1н|стерств, 1нтших ценщ€|льних орган1в виконавчо| влади' а також
.|

п!дприемствами, установами та орган1зац1ями з мето1о створення умов для
провадження посл|довно| та узгоджено{ д!яльност| щодо сщок|в, пер!одинност|
одержання '| передан| 1нформац||, необх|дно| для н.}лежного виконання
покладених на нього завдань та зд1йснення запланованих заход1в.



11. }Фридичний в!дд|л очол}ос нач€1льник, який призначасться на посаду
та зв!льняетьоя з посади кер|вником апарац районно| державно| адм!н|страц!|
в!дпов!дно до законодавства про державну слутсбу.

Ёа посаду нач€|льника в|дд|лу призначаеться особа, яка мас ,цг:ду
}оридичну осв|ц за осв|тньо-квал1ф|кац|йним р!внем не ни)кче маг|сща
(спец|а_гт|ста), досв|д роботи на посадах дерх{авно! служби категор|| <Б> чи <Б>>

або досв|д слуэкби в органах м|сцевого самоврядування' або досв|д роботи на
кер!вних посадах п|дприемств' установ та орган|зац|й неза"гтех<но в|д форми
власност1 не мен1пе одного року.

[оловний спец|а-гт|ст }оридичного в1дд|лу призначаетьоя на посаду та
зв!льняеться з посади кер|вником апарату районно| дерхсавно? адм|н|страц1]
в|дпов1дно до законодавства про державну службу.

Ёа посаду головного спец|ал|ста признача€ться оооба, яка мас вищу
осв|ту }оридичного спрямування за осв|тньо_кватл!ф|кац|йним р|внем не них<чё

молод1цого бакалавра або бакалавра, без вимог до ста)ку роботи.
|{с!садов| !нсщукц|| начаттьника та головного спец!ал!ста }оридичного

в1дд|лу затверджу}отьоя кер|вником апарату районно| дер>кавно? адм|н|страц||.
|2.|\ача;тьник }оридичного в!дд!лу: |

1) зд|йснтое кер|вництво в|дд1лом' несе персон€}льну в|дпов|дальн!сть за
орган|зац|то та результати його д|яльност|, сприяе створенн1о н€}лежних умов
прац| у в|дд|л!;

2) представляс |нтереси в|дд1лу у взаемов|дносинах з структурними
п|дрозд|лами районно| державно] адм1н1сщац!|, органами м!сцевого
самоврядування' п|дприемствами' установами та орган|зац|ями за дорученням
кер|вництва районно| державно! адм|н|страц|!;

3) плануе роботу в!дд|лу, вносить пропозиц1| щодо формування план|в

роботи районно| дер)кавно] адм|н!страц||;
4) зв|тус перед голово}о районно| державно| адм!н1сщац|| про виконання

покладених на в1дд1л завдань;
5) мотсе входити до ск.]1аду колег|! районно| дер)кавно| адм|н|сщац1|;
6) внооить пропозиц|| щодо розгляду на зас!даннях колег!] районно|

дер)кавно| адм|н|сщац|| питань' що н€}лет{ать до компетенц|| в|дд|лу, та
розробляе проекти в|дпов|дних р|тшень;

7) забезпечуе дотримання прац|вниками в1дд!лу правил внутр|тпнього
службового розпорядку та виконавсько| дисципл|ни;

8) в)кивае заход|в 3 удоскон€}лення орган1заш|| та п|двищення
ефективност| роботи в|дд|лу;

9) зд1йснтое |нтш| повнова}кення' пок.]1аден| на нього в|дпов|дно до
чинного законодавства.

Ёачальник к)ридичного в|дд1лу апарату
ра йон но[ дер2|(авно| адм1н!страш!!

62 71,0


