
Додаток 4 

        до рішення міської ради 

        від 22.04.2020 №  7/73-8 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ юридичного забезпечення діяльності міської ради та її  

виконавчих органів  

 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ юридичного забезпечення діяльності міської ради та виконавчих 

органів. (далі – відділ) є структурним підрозділом Покровської міської ради 

Донецької області, який створюється, реорганізується та ліквідується на підставі 

рішення Покровської міської ради Донецької області. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, 

рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим 

Положенням, іншими нормами чинного законодавства України. 

В питаннях організації і методики ведення правової роботи відділ враховує 

рекомендації Міністерства юстиції України. 

1.3. Відділ є підзвітним виконавчому комітету міської ради, міському голові, 

заступнику міського голови який згідно функціональних обов'язків курирує 

діяльність цього відділу. 

1.4. Положення про відділ, його структура, фонд оплати праці затверджуються 

рішенням міської ради. 

1.5. Штатний розпис відділу затверджується міським головою. 

1.6. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад 

міським головою згідно з чинним законодавством України. 

1.7. Відділ здійснює контроль за діяльністю юридичних служб виконавчих 

органів міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій міської ради, 

надає доручення щодо усунення виявлених недоліків в організації роботи. 

 

2. Основні завдання 

 

2. Основними завданнями відділу є: 

2.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, 

неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших 

нормативних документів Покровської міської ради Донецької області, її виконавчих 

органів, працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і 

функціональних обов’язків. 

2.2. Організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, 

інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо 

вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності. 

2.3. У межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів 

місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого 

органу. 

2.4. Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що 

регулюють відносини виконавчих органів Покровської міської ради Донецької 

області. 



2.5. Перевірка на відповідність законодавству всіх проектів рішень міської ради 

її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх обов’язкове візування. 

2.6.Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, 

організаційно-розпорядчих документів, що приймаються міською радою, її 

виконавчим комітетом, видаються міським головою, шляхом їх погодження, з метою 

виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних 

правопорушень. 

2.7. Організація та ведення претензійної і позовної роботи в інтересах міської 

ради, її виконавчих органів, міського голови, організацій, підприємств, установ 

комунальної форми власності. 

2.8. Представництво в порядку самопредставництва інтересів виконавчого 

комітету, міської ради, а також здійснення захисту прав та інтересів виконавчого 

комітету, міської ради в судах загальної юрисдикції, господарських та 

адміністративних судах всіх рівнів, інших органах, під час розгляду правових питань 

і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Покровській міській раді, у 

зв’язку з порушенням  майнових прав і законних інтересів. 

2.9. Аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському 

голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її 

виконавчих органів. 

2.10. Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня знань 

працівників виконавчих органів міської ради, інформування про нове законодавство, 

роз’яснення існуючої практики його застосування. 

2.11. Надання усних та письмових консультацій з правових питань. 

2.12. Координація роботи, методична допомога та проведення за відповідним 

дорученням міського голови,заступника міського голови, який згідно 

функціональних обов'язків курирує діяльність цього відділу перевірок діяльності 

юристів та юридичних служб усіх виконавчих органів міської ради, юридичних служб 

комунальних підприємств та установ. 

2.13. Ведення договірної роботи шляхом перевірки відповідності 

законодавству усіх проектів договорів, що укладаються Покровською міською радою 

Донецької області та її виконавчим комітетом, виконавчими органами міської ради, 

комунальними підприємствами. 

2.14. Підготовка та укладання договорів за напрямками, визначеними міським 

головою та заступником міського голови, який згідно функціональних обов'язків 

курирує діяльність цього відділу.  

2.15. Посадові інструкції начальника та працівників відділу затверджує міський 

голова. 

 

 

3. Структура та організація роботи 

 

3.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з 

посади відповідно до розпорядження міського голови у порядку, визначеному 

законодавством. Діяльність відділу координує заступник міського голови, який згідно 

функціональних обов'язків курирує діяльність цього відділу. 

3.2. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад 

розпорядженням міського голови згідно діючого законодавства. 

3.3. Відділ підзвітний та підконтрольний у своїй роботі міській раді, її 

виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови який згідно 

функціональних обов'язків курирує діяльність цього відділу. 



3.4. Відділ взаємодіє з виконавчими органами міської ради, житлово-

комунальними підприємствами, установами, організаціями міста, органами 

виконавчої влади, судовими і правоохоронними органами. 

3.5 До складу відділу входять сектор договірної та претензійної роботи. 

3.6. Начальник відділу: 

3.6.1. Готує проекти рішень міської ради та розпоряджень міського голови з 

питань, які входять до компетенції відділу. 

3.6.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну 

відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом за 

виконання покладених на відділ завдань. 

3.6.3. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників 

структурних підрозділів відділу, працівників відділу. 

3.6.4. Підписує документи та здійснює повноваження згідно розпоряджень 

міського голови та отриманих доручень. 

3.6.5. Для керівників структурних підрозділів та працівників відділу, визначає 

міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, 

надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення. Обов’язково погоджує 

кандидатури призначення на посади, преміювання, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності та звільнення з посади працівників юридичних служб всіх 

структурних підрозділів міської ради, підприємств та установ комунальної форми 

власності. 

3.6.6. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил охорони праці, 

техніки безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку. 

3.6.7. Погоджує та візує всі проекти рішень міської ради, виконавчого комітету 

міської ради, розпорядження міського голови, відповіді та листи до правоохоронних 

органів. 

3.7.8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями 

міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та 

цим Положенням. 

 

4. Функції відділу 

 

4. До функцій відділу відносяться такі повноваження: 

4.1. Забезпечення правильного застосування законодавства органами місцевого 

самоврядування м.Покровська; разом з відповідними виконавчими органами 

(структурними підрозділами) ради узагальнення практики застосування 

законодавства, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення. 

4.2. Здійснення правової експертизи проектів рішень міської ради, договорів, 

розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету. 

4.3.  Підготовка проектів нормативних актів, міжнародних договорів, договорів 

про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Покровська, розгляд та візування 

проектів нормативно-правових та нормативних актів, які надійшли для погодження, з 

питань, що належать до компетенції органу місцевого самоврядування, підготовка 

письмових висновків чи зауважень до них, розгляд письмових заяв громадян щодо 

визнання об’єктів нерухомого майна безхазяйними та визнання спадщини від 

умерлого. 

4.4. Сприяння разом з відповідними виконавчими органами ради комунальним 

підприємствам у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських 

зв’язків. 



4.5. Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, 

запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, участь у проведенні 

аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків. 

4.6.  Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і 

контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи, даних 

статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів 

місцевого самоврядування     м. Покровська; розробка пропозицій щодо усунення 

недоліків у правовому забезпеченні діяльності комунальних підприємств, подання їх 

на розгляд міському голові. 

4.7. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, 

інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень. 

4.8. Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів 

міського голови, виконавчого комітету міської ради у судах та інших органах під час 

розгляду правових питань і спорів. 

4.9. Методичне керівництво правовою роботою на комунальних підприємствах, 

установах, організаціях, внесення на розгляд міського голови,заступнику міського 

голови, який згідно функціональних обов'язків курирує діяльність цього відділу, 

виконавчого комітету пропозицій щодо її вдосконалення; визначення разом з 

відповідними виконавчими органами перспективної потреби комунальних 

підприємств в юридичних кадрах для забезпечення їх постійним правовим 

обслуговуванням, організація підвищення кваліфікації працівників юридичної 

служби комунальних підприємств та обміну досвідом їх роботи. Обов’язкове 

візування заяв про прийом та звільнення з роботи працівників служб комунальних 

підприємств. 

4.10. Участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових 

питань з працівниками органів місцевого самоврядування м. Покровська та 

підвищення правових 

 

5. Права відділу 

 

5. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим 

Положенням, іншими нормативними актами, відділ має право: 

5.1. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що 

належать до його компетенції. 

5.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції, та аналітичну 

роботу з питань, що належать до його компетенції. 

5.3. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, 

необхідну для виконання покладених на нього завдань. 

5.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його 

компетенції. 

5.5. Перевіряти додержання законності у виконавчих органах міської ради. 

5.6. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради 

документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених 

на нього завдань. 

5.7. Інформувати міського голову, заступника міського голови, який згідно 

функціональних обов'язків курирує діяльність цього відділу у разі покладення на 

відділ завдань, що не належать до функцій відділу чи виходять за їх межі, а також у 

випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші 

матеріали, необхідні для вирішення порушених питань. 



5.8. Залучати працівників та спеціалістів виконавчих органів міської ради для 

підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і 

здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього 

обов’язків. 

5.9. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних 

органів, нарадах, які проводяться у міській раді, у разі розгляду на них питань щодо 

практики застосування законодавства. 

5.10. Вносити пропозиції керівництву міської ради щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників, з вини яких заподіяні збитки. 

5.11. Здійснювати перевірку діяльності виконавчих органів  з питань 

дотримання ними чинного законодавства при виконанні покладених на них функцій. 

5.12. Сприяти виконанню програми правової освіти населення. 

5.13. Здійснювати спільні перевірки з органами державної влади, які наділені 

повноваженнями згідно Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», з питань дотримання земельного, 

архітектурного та містобудівного, природоохоронного законодавства суб’єктами 

господарювання на відповідній території. 

5.14. Представляти інтереси міського голови, міської ради, виконавчого 

комітету міської ради, структурних підрозділів міської ради та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів комунальної форми 

власності в усіх судах, правоохоронних органах, органах виконавчої служби та інших 

державних органах на підставі довіреності, виданої у встановленому порядку. 

 

6. Відповідальність посадових осіб відділу 

 

6.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, 

шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися 

високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити 

інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих 

органів та посадових осіб. 

6.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним 

законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю 

посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у 

встановленому законодавством порядку. 

 

7. Заключні положення 

 

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому для його прийняття. 

7.2. Майно, що передається відділу є власністю територіальної громади та 

перебуває на праві оперативного управління. 

7.3. Керівники  та співробітники структурних підрозділів міської ради, 

працівники відділу, підприємств та установ комунальної форми власності зобов’язані 

неухильно дотримуватись норм цього Положення. 

 

 

Секретар міської ради       І.Сущенко   


