
ЗАТВЕРДЖУЮ:
В ерхньодніпровський 

 

міський толовії

Л.В.Калініченко
5 2020 рік

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
начальника юридичного відділу 

Верхньодніпровської міської ради

1. Загальна частина
1.1 .Начальник юридичного відділу Верхньодніпровської міської ради (далі - 

Начальник відділу) є посадовою особою міської ради, призначається на посаду та 
звільняється міським головою у встановленому законодавством порядку.

1.2. На посаду Начальника відділу призначається, особа з вищою освітою за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом 
професійного спрямування (право), стажем роботи за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш 
як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років, вільно 
володіє ПК, державною мовою в обсягах достатніх для виконання службових 
обов’язків.

1.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований міському голові та 
входить до персонального складу Виконавчого комітету, що затверджується 
відповідним рішенням Міської ради.

1.4. У своїй діяльності Начальник відділу керується Конституцією України, 
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання 
корупції», «Про доступ до публічної інформації» «Про звернення громадян», 
«Про інформацію», «Про захист персональних даних», наказами 
і розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого 
комітету, положенням про відділ та цією посадовою інструкцією.

1.5. Начальник відділу повинен знати закони України, що стосуються діяльності 
Відділу, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради 
України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші 
підзаконні нормативно-правові акти з питань, що стосуються діяльності Відділу, 
правила ділового етикету, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні 
програмні засоби, ділову мову та державну мову.

2. Завдання та обов’язки

Начальник відділу:

2.1.Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу та розподіляє обов'язки між 
працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.
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2.2. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами ради та старостої 
та підтримує зв'язки з відповідними виконавчими органами ради з питань обміну 
досвідом.

2.3. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ Міської ради, 
що належать до сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх 
поліпшення.

2.4. 3дійснює контроль та координує діяльність юридичних служб 
підпорядкованих підприємств, установ та організацій.

2.5. Подає пропозиції Міському голові щодо прийняття на роботу, переведення, 
звільнення працівників Відділу, керівників і працівників юридичних служб 
підпорядкованих підприємств, установ та організацій, їх заохочення або 
притягнення до відповідальності згідно із чинним законодавством та вносить на 
розгляд Міського голови пропозиції щодо оптимізацїї роботи та штатних одиниць 
Відділу.

2.6. Пред ставляє за дорученням Міського голови Міську раду та Виконавчий 
комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, 
підприємствах, установах, організаціях з питань, що відносяться до його 
компетенції, виконує інші доручення керівництва Міської ради, що пов'язані з 
діяльністю Відділу.

2.7. Одержує в установленому порядку від виконавчих органів Міської ради, 
підвідомчих підприємств, установ і організацій необхідну інформацію, в тому 
числі матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю.

2.8. Бере участь у засіданнях Міської ради, Виконавчого комітету, нарадах 
Міського голови у разі розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

2.9. Організовує роботу Відділу щодо виконання покладених на відділ завдань, 
систематично проводить планові наради, результатом яких є протокол з 
інформацією щодо звіту про виконану роботу (за місяць, за півріччя, за рік), про 
результати роботи за відповідними показниками та надання пропозицій до плану 
Виконавчого комітету та його діяльності за відповідним напрямком.

2.10. Розробляє і вносить на затвердження Міському голові посадові інструкції 
працівників Відділу.

2.11. Забезпечує виконання плану роботи Міської ради та Виконавчого комітету з 
питань, що стосуються відділу, доручень керівництва, плану роботи Відділу та 
подає письмові пропозиції щодо планів навчань та підвищення кваліфікації 
посадових осіб Відділу.

2.12. Звітує один раз на рік про проведену роботу Відділу перед Виконавчим 
комітетом на плановій нараді Міського голови, організовує передачу досвіду, про 
що зазначає у своїх планах Відділу.
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2.13. В установленому порядку вносить подання про заохочення працівників 
Відділу та накладання дисциплінарних стягнень. Представляє відділ у державних 
органах та громадських установах при вирішенні питань пов’язаних з діяльністю 
відділу.

2.14. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення 
ефективності роботи відділу та контролює стан трудової та виконавчої 
дисципліни у Відділі.

2.15. Забезпечує у межах своїх повноважень підготовку проектів рішень Міської 
ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, здійснює інші 
повноваження відповідно до покладених на нього завдань окремими рішеннями 
Міської ради та Виконавчого комітету, розпорядженнями Міського голови.

2.16. Приймає участь в якості уповноваженої особи при проведенні публічних 
закупівель в електронній системі PROZORRO.

2.17. Підписує і візує документи в межах своєї компетенції.

2.18. Веде особистий прийом громадян.

3. Права

Начальник відділу:
3.1. Одержує в межах повноважень та у встановленому порядку від інших 

виконавчих органів міської ради підприємств, установ і організацій усіх форм 
власності документи, довідки та інші відомості, необхідні для виконання 
покладених на нього завдань.

3.2. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його 
компетенції.

3.3. Представляє у встановленому законодавством порядку інтереси міського 
голови, міської ради та її виконавчого комітету в судах та інших органах під час 
розгляду правових питань та/або спорів.

3.4. Вносить Міському голові пропозиції про притягнення до відповідальності 
працівників, з вини яких заподіяно шкоду Верхньодніпровській міській раді та її 
виконавчим органам.

3.5. Перевіряє дотримання законодавства у виконавчих органах міської ради 
(управліннях, відділах, секторах) та інших комунальних підвідомчих 
підприємствах, установах, організаціях.

3.6. Бере участь у засіданнях дорадчих та колегіальних органів, нарадах, що 
проводяться у виконавчих органах міської ради, у разі розгляду на них питань 
практики застосування нормативних актів.

3.7. Готує пропозиції щодо вдосконалення правової роботи 
у виконавчих органах міської ради.
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4. Відповідальність

Начальник відділу несе відповідальність за:

4.1. неякісне, або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків 
посадових осіб Відділу, бездіяльність або невиконання наданих їм прав, 
порушення етики поведінки службовця органу місцевого самоврядування та 
обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 
самоврядування та її проходженням.

4.2. недостовірність даних наданих керівництву Верхньодніпровської 
міської ради.

4.3. порушення трудової та виконавської дисципліни;
4.4. бездіяльність або не використання наданих йому прав;
4.5. порушення: Колективного договору, Правил внутрішнього трудового 

розпорядку, правил з охорони праці, норм етики поведінки посадової особи та 
обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування 
та її проходженням.

4.6. розголошення конфіденційної інформації.
4.7. порушення Попередження про встановлені законами України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» 
обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування 
та її проходженням, Положення про юридичний відділ Верхньодніпровської 
міської ради.

5. Взаємовідносини ( зв’язки) за посадою.
Начальник відділу для виконання покладених завдань та обов'язків:

5.1. взаємодіє:
з посадовими особами відділу;
з посадовими особами інших структурних підрозділів 

Верхньодніпровської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно 
від форми власності з питань, віднесених до повноважень відділу;

з посадовими особами правоохоронних органів та органів 
Державної казначейської служби, Пенсійного фонду України, державної 
податкової інспекції, управління статистики, з питань надання звітів та 
інформацій.

виконує інші завдання, згідно Положення «Про юридичний відділ 
Верхньодніпровської міської ради».
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