
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія, позачергова  VIIІ скликання 

26 січня  2021р.   смт Ємільчине № 111 

 

Про  Положення про юридичний 

відділ Ємільчинської селищної ради 

 

 

 
       Керуючись пунктами 5,6 частини 1 статті 26, статтею 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Ємільчинська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Затвердити Положення про юридичний відділ Ємільчинської селищної ради (додається). 

 

2. Рішення  двадцятої сесії   Ємільчинської селищної ради   VII скликання від 20 грудня 

2019р. №1396  «Про затвердження Положення про юридичний відділ Ємільчинської 

селищної ради»,  14 сесії Ємільчинської селищної ради VII скликання від 22 лютого 2019 

року №855  «Про затвердження Положення про юридичний відділ Ємільчинської селищної 

ради», вважати такими, що втратили чинність. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з 

гуманітарних питань, регламенту, законності , депутатської діяльності та  етики. 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
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РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесії Ємільчинської селищної ради VIIІ скликання 

 

«Про Положення про юридичний відділ Ємільчинської селищної ради» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П.. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

(підпис члена лічильної комісії)    (підпис члена лічильної комісії) 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення позачергової 3 сесії 

Ємільчинської селищної ради 

VIIІ скликання 

26.01.2021р.     № 111 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про юридичний відділ Ємільчинської селищної ради 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Юридичний відділ Ємільчинської селищної ради (далі – Відділ) є складовою апарату  

Ємільчинської селищної ради. 

1.2. Відділ не є юридичною особою. 

1.3. Відділ утворюється селищною радою відповідно до вимог чинного законодавства, 

підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядковується виконавчому комітету та 

безпосередньо селищному голові. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, 

рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями  селищного голови, 

а також цим Положенням. 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ  

 

2.1. Основними завданнями Відділу є організація правової роботи, спрямованої на 

правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів 

чинного законодавства, інших нормативно-правових документів у діяльності селищної ради 

та її виконавчих органів, а також їх посадовими особами під час виконання покладених на 

них завдань і функціональних обов'язків; 

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

 

2.2.1. забезпечує правильне і неухильне застосування законодавства селищною радою та її 

виконавчими органами, інформує селищного голову про необхідність вжиття заходів до 

скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;  

2.2.2. перевіряє відповідність законодавству проектів нормативних документів, що 

подаються на підпис керівництва, погоджує їх за наявності віз керівників зацікавлених 

структурних підрозділів або осіб, які їх заміщують. У разі невідповідності проекту 

нормативного документа законодавству та якщо внесені до нього зауваження не враховані, 

начальник Відділу не візуючи проект подає письмовий висновок з пропозиціями щодо 

законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення 

уповноваженим органом;  

2.2.3. вносить керівництву ради пропозиції щодо подання нормативного документа для 

реєстрації відповідним органом, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси 

громадян;  

2.2.4. бере участь у підготовці проектів нормативних документів, розглядає проекти 

нормативних документів, які надійшли для погодження, готує проекти письмових висновків 

чи зауважень до них; 

2.2.5. розробляє проекти рішень селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, 

розпоряджень селищного голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу; 

2.2.6. проводить з використанням сучасних технічних засобів інформаційно-довідкову 

роботу із законодавства, оперативно доводить до виконавчих органів ради інформацію про 
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зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, роз’яснень Суддів та 

Пленуму Верховного Суду, дає працівникам структурних підрозділів ради консультації з 

правових питань;  

2.2.7. організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх 

підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, 

забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів селищної ради та її виконавчих 

органів, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) 

керівників заінтересованих структурних підрозділів;  
2.2.8. спільно з відповідними структурними підрозділами ради сприяє своєчасному вжиттю 

заходів за рішеннями, постановами, ухвалами, окремими ухвалами суду, господарського 

суду, відповідними документами правоохоронних і контролюючих органів; 

2.2.9. аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, 

результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують 

стан законності в діяльності ради в громаді;  

2.2.10. розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності 

виконавчих органів ради, вносить їх на розгляд керівництва;  

2.2.11. бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає 

правові висновки за фактами виявлених правопорушень;  

2.2.12. готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують 

права територіальної громади, повноваження ради та її посадових осіб;  

2.2.13. організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її 

проведенням; представляє в установленому законодавством порядку інтереси ради та її 

виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. 

Вносить пропозиції керівництву ради про притягнення до відповідальності працівників, з 

вини яких заподіяна шкода;  

2.2.14. сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які 

належать до комунальної власності ради, здійснює заходи щодо правового виховання 

населення.  

2.2.15. організує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань 

працівників селищної ради та виконкому, депутатів ради, інформує про законодавство, 

необхідне для виконання своїх обов'язків, роз’яснює існуючу практику його застосування; 

2.2.16. надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіям ради у здійсненні ними 

своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативно-правовими актами;  

2.2.17. здійснює заходи з запобігання та виявлення корупційних правопорушень в діяльності 

виконавчого комітету селищної ради та серед депутатів; 

2.2.18. сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у 

разі невиконання або порушення їх вимог подає селищному голові  

письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень; 

2.2.19. здійснює методичне та інформаційне забезпечення своєї діяльності;  

2.2.20. виконує у межах компетенції розпорядження та доручення селищного голови, 

рішення селищної ради та її виконавчого комітету; 

2.2.21. у межах компетенції виконує інші функції згідно з чинним законодавством. 

 

ІІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  

 

3.1. Структура Відділу затверджується в установленому порядку селищним головою, 

чисельність його працівників та Положення про Відділ – селищною радою.  

3.2. Посадові інструкції працівників розробляє начальник Відділу та подає на затвердження 

селищному голові. 

3.3. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного квартального плану роботи та 

поточного місячного плану, затвердженого селищним головою. 
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3.4. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду на конкурсній основі чи 

за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з посади 

селищним головою.  

3.5. На посаду начальника Відділу призначаються особи з повною вищою освітою за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом на службі в 

органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 3 років або при 

необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) 

стажем роботи за фахом в інших сферах управління не менше 4 років. 

3.6. Начальник Відділу: 

3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, 

очолює та контролює їх роботу. 

3.6.2. Розробляє посадові інструкції працівників та подає на затвердження селищному голові. 

3.6.3. У межах компетенції безпосередньо розробляє та здійснює експертизу нормативно-

правових актів органів місцевого самоврядування.  

3.6.4. Організовує за дорученням селищного голови, секретаря селищної ради, першого 

заступника селищного голови, заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючого справами виконкому перевірки діяльності інших структурних 

підрозділів селищної ради у межах та порядку, встановлених чинним законодавством. 

3.6.5. Бере участь у координації, вивченні та узагальненні роботи інших структурних 

підрозділів селищної ради з питань, що належать до його компетенції, надає їм методично-

консультативну допомогу. 

3.6.6. Забезпечує організацію і виконання завдань та функцій взаємодії з  іншими відділами 

селищної ради, надає їм і отримує від них відповідні необхідні матеріали. 

3.6.7. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, 

та вживає заходів щодо своєчасного розгляду запитів,  заяв, звернень, та скарг громадян, 

підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Відділу. 

3.6.8. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію  з питань, 

віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі запити в порядку та строки 

визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації". 

3.6.9. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції селищному голові щодо 

призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, своєчасного 

заміщення вакансій, присвоєння чергових рангів, заохочення, накладання стягнень тощо. 

3.6.10. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан 

трудової та виконавчої дисципліни у Відділі. 

3.6.11. Забезпечує дотримання працівниками Відділу трудового законодавства та 

законодавства України з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

3.6.12. Аналізує результати роботи працівників Відділу, вживає заходів щодо підвищення її 

ефективності.  

3.6.13. Інформує селищного голову про стан виконання завдань та функцій, покладених на 

Відділ. 

3.6.14. Забезпечує роботу з ведення діловодства та збереження документів у Відділі. 

3.6.15. У межах своєї компетенції виконує інші функції та доручення селищного голови, 

передбачені цим Положенням та таким, що не суперечать чинному законодавству. 

 

ІV. ПРАВА  

 

4. Відділ має право: 

4.1. Отримувати від виконавчих органів селищної ради, установ і організацій  інформацію з 

питань, що належить до компетенції Відділу. 

4.2. Представляти Відділ у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. 
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4.3. У разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів селищної 

ради, підприємств, установ і організацій залучати працівників для розгляду питань, що 

належать до його компетенції.  

4.4. За погодженням з селищним головою в установленому порядку ініціювати скликання 

комісій, нарад, конференцій, семінарів з питань, що належать до компетенції Відділу. 

4.5. Контролювати в межах компетенції Відділу своєчасне і якісне виконання завдань, 

доручених іншим виконавчим органам та посадовим особам селищної ради. 

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

5.1. Всю повноту відповідальності за належне виконання покладених цим Положенням на 

Відділ завдань і функцій несе начальник Відділу. 

5.2. Відповідальність настає у разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, 

закріплених за працівниками Відділу їх посадовими інструкціями.  

5.3. Притягнення до відповідальності здійснюється в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

 

VІ. ВЗАЄМОДІЯ  

 

З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків 

працівниками Відділу, доручень керівництва, у межах своєї компетенції Відділ: 

6.1. Взаємодіє з працівниками виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, 

організацій комунальної власності селищної ради, представниками місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, 

територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, 

організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а 

також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції 

взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, 

наглядових, контролюючих та судових органів тощо. 

6.2. Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання 

доручень безпосереднього керівника.  

 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 


