
 

 
 
 
 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                                                                 

від 24 жовтня 2016 року 

 

Про затвердження Положення  

про сектор юридичної роботи  

Конотопської міської ради  

 

 

Відповідно до статті 25 та пункту 4 статті 54 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, рішення міської ради від 29 вересня 2016 

року Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 “Про структуру, 

чисельність апарату міської ради, її виконавчого комітету, відділів по 

забезпеченню діяльності виконавчих органів ради, виконкому, самостійних 

відділів, управлінь міської ради” (7 скликання, 17 сесія) 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити Положення про сектор юридичної роботи міської ради 

(додається). 

2.Положення про сектор юридичної роботи міської ради, затверджене 

рішенням міської ради від 23 грудня 2008 року "Про затвердження Положення 

про сектор юридичної роботи міської ради" (5 скликання, 34 сесія), визнати 

таким, що втратило чинність. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                 А.Ю.Семеніхін  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

7 скликання (19 сесія) 

від 24 жовтня 2016 року 

ПОЛОЖЕННЯ  

про сектор юридичної роботи міської ради 

1.Загальні засади 

1.1.Сектор юридичної роботи (надалі “Сектор”) утворюється міською 

радою, є виконавчим органом міської ради, їй підзвітним і підконтрольним. 

Сектор у своїй діяльності підпорядковується керуючому справами 

виконавчого комітету міської ради. 

1.2.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України нормативно-

правовими актами центральних органів виконавчої влади та цим Положенням. 

1.3.Положення розроблене на підставі “Загального положення про 

юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного 

підприємства, установи та організації”, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 листопада 2008 року №1040. 

1.4.Положення про сектор юридичної роботи затверджується міською 

радою. 

2.Функції та завдання сектору 

Сектор юридичної роботи міської ради: 

- організує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, 

неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, 

інших нормативних актів міською радою, міським головою, виконавчим 

комітетом, відділами, управліннями та іншими створюваними радою 

виконавчими органами, посадовими особами місцевого самоврядування під час 

виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, власних та 

делегованих повноважень органів виконавчої влади; 

- перевіряє відповідність законодавству України проектів рішень, 

розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис міському голові та його 

заступникам, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих 

структурних підрозділів; 

- забезпечує правовими засобами дотримання законності в діяльності 

міської ради та її виконавчих органів; 

- організовує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, 

інших нормативних актів посадовими особами місцевого самоврядування; 

- складає висновки за проектами рішень та розпоряджень, наказів та 

інших актів міської ради та її виконавчого комітету, готує і вносить у 

встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування нормативних актів, 

що фактично втратили чинність або суперечать вимогам законодавства; 

- організовує роботу, пов’язану з укладення договорів, бере участь у їх 

підготовці, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів 

виконавчих органів ради, а також погоджує (візує) проекти договорів за 



наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних 

підрозділів; 

- здійснює в установленому законодавством порядку представництво 

інтересів міської ради, її виконавчого комітету в судах та інших органах; 

- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих 

органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами 

перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що 

характеризують стан дотримання законності виконавчими органами міської 

ради, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере 

участь в організації роботи з відшкодування збитків; 

- здійснює методичне керівництво правовою роботою у виконавчих 

органах ради, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд 

міському голові щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому 

забезпеченні діяльності ради, її виконавчих органів, вживає заходів до 

впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби; 

- веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, 

забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання; 

- збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в 

друкованих виданнях; 

- визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу 

в юридичних кадрах комунальних підприємств, засновником яких є 

Конотопська міська рада; 

- надає правові консультації з питань, що належать до компетенції міської 

ради та її виконавчих органів, а також за дорученням міського голови розглядає 

звернення громадян, звернення та запити депутатів міської ради; 

- здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань 

працівників виконавчих органів міської ради; 

3.Права сектору 

Сектор юридичної роботи міської ради має право: 

- одержувати в установленому порядку для виконання покладених на 

нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші 

матеріали від посадових осіб місцевого самоврядування. З метою забезпечення 

своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття 

відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні 

матеріали, які необхідні для виконання покладених на сектор завдань; 

- брати участь у проведенні семінарів, інших занять з правових питань; 

- інформувати міського голову у разі покладення на сектор роботи, що не 

належить до функцій сектору чи виходить за його межі, а також у випадках, 

коли відповідні виконавчі органи не подають документи, інші матеріали, 

необхідні для вирішення порушених питань; 

- залучати, за згодою, керівників виконавчих органів міської ради, 

відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших 

документів, а також для розробки і здіснення заходів, які проводяться сектором 

юридичної роботи відповідно до покладених на нього завдань; 



- брати участь у засіданнях постійних комісій ради і колегіальних органів, 

нарадах, у разі розгляду на них питань щодо практики застосування 

законодавства. 

У разі переслідування працівника сектору юридичної роботи у зв’язку з 

виконанням обов’язків, передбачених положенням, інформувати Міністерство 

юстиції України та Головне управління юстиції в Сумській області. 

Пропозиції сектору юридичної роботи щодо приведення у відповідність 

до чинного законодавства проектів рішень міської ради, її виконавчого 

комітету, розпоряджень міського голови, інших правових актів, що суперечать 

закону, є обов’язковими для розгляду керівниками виконавчих органів ради та 

комунальних підприємств. 

4.Структура сектору 

4.1.Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та 

звільняється з посади розпорядженням міського голови. 

4.2.На посаду завідувача сектору юридичної роботи призначається особа, 

яка має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 

спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше п’яти років. 

4.3.На посаду головного спеціаліста сектору юридичної роботи 

призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше трьох 

років. 

4.4.На посаду спеціаліста І категорії сектору юридичної роботи 

призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. 

4.5.Завідувач сектором: 

- керує сектором, забезпечує виконання покладених на сектор завдань 

щодо реалізації державної політики в діяльності міської ради, її виконавчих 

органів; 

- готує необхідні матеріали до судових та правоохоронних органів про 

визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують 

права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування; 

- організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня 

правових знань працівників виконавчих органів міської ради, інформує про 

зміни в законодавстві, роз’яснює існуючу практику його застосування; 

- надає консультації з правових питань депутатам ради, працівникам 

апарату та інших виконавчих органів ради; 

- забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих та інших 

нормативних актів, а також актів нормативного характеру міської ради, 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, які стосуються 

діяльності сектору юридичної роботи; 

4.6.У разі відсутності завідувача сектору його обов’язки виконує 

головний спеціаліст сектору юридичної роботи. 



4.7. Оплата праці працівників відділу здійснюється за рахунок міського 

бюджету. 

Покладення на сектор юридичної роботи обов’язків, які не передбачені 

цим Положенням не допускається. 

Створення необхідних умов для ефективної роботи сектору, забезпечення 

окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами 

інформаційно-довідкової роботи із законодавства забезпечується керівництвом 

ради. 

Працівники сектору юридичної роботи, які не вжили заходів щодо 

усунення порушень законодавства в межах повноважень, передбачених цим 

Положенням, несуть відповідальність в установленому законодавством 

порядку, як посадові особи органів місцевого самоврядування. 

 

Секретар міської ради                                                                  О.Ю.Багрянцева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


