
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

Провідного спеціаліста з юридичних питань  

Відділу з гуманітарних питань  

Верхньодніпровської міської ради 

 

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.Провідний спеціаліст з юридичних питань Відділу з гуманітарних 

питань Верхньодніпровської міської ради (надалі за текстом – Провідний 

спеціаліст) є посадовою особою Верхньодніпровської міської ради. 

1.2.Провідний спеціаліст Відділу призначається і звільняється з посади 

розпорядженням Верхньодніпровського міського голови. 

1.3.Провідний спеціаліст Відділу під час виконання службових 

обов’язків підпорядковується  Міській раді, Виконавчому комітету, 

начальнику Відділу. 

1.4.У своїй діяльності Провідний спеціаліст Відділу керується 

Конституцією України, законами України, актами Президента України і 

Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими 

нормативно – правовими актами з питань, що стосуються діяльності Відділу, 

Положенням про Відділ, посадовою інструкцією. 

1.5. Кваліфікаційні вимоги:  

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 

спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування 

(юриспруденція); 

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування 

та/або державній службі - не менш, як два роки або робота за фахом в 

іншій сфері – не менше трьох років . 

1.6.У разі відсутності Провідного спеціаліста Відділу (у зв'язку із 

хворобою чи відпусткою, тощо) його обов'язки покладаються на працівника 

Відділу відповідно до наказу начальника Відділу. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

2.1. Згідно покладених на нього обов’язків Провідний спеціаліст 

Відділу: 

2.1.1.Виконує службові обов’язки з додержанням законодавства 

України. 

2.1.2. Організовує та забезпечує правильне застосування законодавства 

у Відділі, подає начальнику Відділу пропозиції щодо вирішення правових 

питань, які виникають в процесі діяльності. 

2.1.3.  Перевіряє відповідність законодавству документів Відділу. 

2.1.4. Забезпечує юридичне супроводження діяльності Відділу. 

2.1.5.Здійснює моніторинг змін у законодавстві, про що інформує 

начальника та працівників Відділу. 



2.1.6. Здійснює листування Відділу з юридичних питань. 

2.1.7. За дорученням начальника Відділу готує відповіді на скарги та 

заяви органів виконавчої влади, громадських організацій, підприємств, 

установ та організацій,  установ, підконтрольних Відділу, громадян. 

2.1.8. Співпрацює з підприємствами, установами та організаціями при 

виконанні покладених на Відділ завдань, керуючись чинним законодавством. 

2.1.9. Бере участь у роботі з укладання господарчих договорів.   

2.1.10. Готує проекти наказів, рішень та розпоряджень стосовно 

діяльності Відділу. 

2.1.11. Розробляє положення про сектори, служби, ради, колегії, комісії 

Відділу. 

2.1.12.Надає юридичну допомогу та консультації працівникам 

підзвітних установ при здійсненні ними своїх службових обов’язків. 

2.1.13.Забезпечує у необхідних випадках листування з правових питань 

та веде справи по матеріалах судових справ, виконавчим документам в 

установленому законом порядку. 

2.1.14.За дорученням начальника Відділу представляє у встановленому 

законодавством порядку інтереси Відділу в судах та інших органах під час 

розгляду правових питань і спорів у межах наданих йому повноважень. 

2.1.15.Приймає участь у засіданнях, нарадах, які проводяться у 

виконавчих органах Міської ради, у разі розгляду на них питань практики 

застосування нормативних актів та інших питань, що віднесені до 

компетенції Відділу. 

2.1.16.Розробляє положення, інструкції та інші документи, необхідні 

для здійснення Відділом своїх повноважень. 

2.1.17.Забезпечує підготовку судових позовів та супроводження справ, 

що стосуються діяльності та функцій Відділу. 

2.1.18.Здійснює підготовку проектів розпоряджень міського голови, 

рішень Міської ради та її виконавчого комітету, які стосуються діяльності 

Відділу.  

2.1.19.Здійснює проведення аналізу матеріалів, що надійшли від 

правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та 

позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан 

законності у Відділі   . 

2.1.20.Розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у 

правовому забезпеченні діяльності підзвітних установ, подання їх на 

розгляд міському голові. 

2.1.21. Зобов'язаний не допускати розголошення у будь – який спосіб 

персональних даних, які йому було довірено або які стали йому відомі у 

зв'язку з виконанням посадових обов'язків. 

2.1.22. Безпосередньо, своєчасно і точно виконує покладені на нього 

службові обов`язки, ініціативно відноситься до своєї роботи. 

2.1.23.Дотримується Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України. 

2.1.24. Підтримує авторитет Міської ради та її виконавчих органів. 

   



3. ПРАВА 

 

3.1. Провідний спеціаліст Відділу має право: 

3.1.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу. 

3.1.2. За дорученням начальника представляти Відділ в органах 

виконавчої влади, підприємствах, організаціях і установах з питань, що 

належать до його компетенції. 

3.1.3. Вносити пропозиції з питань удосконалення стану справ у 

юридичній діяльності Відділу. 

3.1.4. За дорученням начальника Відділу перевіряти дотримання 

законодавства працівниками підзвітних установ. 

3.1.5. У встановленому порядку готувати запити на отримання 

інформації від органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, 

підприємств, організацій і установ з питань, що стосуються діяльності 

Відділу. 

3.1.6. Залучати працівників підзвітних комунальних закладів для 

розгляду питань, що належать до його компетенції, одержувати в 

установленому порядку від таких осіб необхідну інформацію. 

3.1.7. Користуватися правами та свободами, які гарантуються 

громадянам України Конституцією та законами України. 

3.1.8. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.1.9. На своєчасну оплату праці відповідно до займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи. 

3.1.10. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці. 

3.1.11. На соціальний і правовий захист. 

3.1.12. Вимагати затвердження начальником Відділу чітко визначеного 

обсягу службових повноважень за посадою. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

4.1. Провідний спеціаліст Відділу несе відповідальність за: 

4.1.1.Неналежне виконання  службових обов’язків, недотримання 

законності в службовій діяльності. 

4.1.2.Несвоєчасне подання інформації до встановлених законодавством 

органів. 

4.1.3. Недостовірність поданої  інформації. 

4.1.4. Негативні наслідки самостійно прийнятих рішень під час 

виконання службових обов’язків та бездіяльність. 

4.1.5. Будь-які дії, що призвели або могли призвести до негативних для  

Відділу  наслідків. 

4.1.6. Заподіяння Відділу  матеріальної шкоди. 

4.1.7. Невиконання рішень та доручень начальника Відділу. 



4.1.8.Невиконання рішень Міської ради та виконавчого комітету, 

розпоряджень і доручень Міського голови. 

4.1.9. Розголошення персональних даних, які йому було довірено або 

які стали йому відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків. 

4.1.10. Правопорушення, вчинені в процесі виконання своєї діяльності - 

у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

5.1. Провідний спеціаліст Відділу повинен знати: 

Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну 

службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та інші закони 

України з питань, що стосуються діяльності Відділу; укази і розпорядження 

Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-

правові акти, що регулюють діяльність Відділу; організацію праці та основи 

кадрової роботи; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-

правових актів; основи трудового, цивільного, господарського законодавства, 

психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та 

протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та 

відповідні програмні засоби; ділову мову та державну мову. 

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ 

6.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав Провідний спеціаліст 

Відділу співпрацює зі структурними підрозділами Міської ради та 

Виконавчого комітету, а також з підприємствами, установами, організаціями 

та об’єднаннями громадян. 

 


