
чугу|вськА РАйоннА дпРжАвнА Адм|н!стРАцш1
хАРк!всько| оБлАст1

РозпоРядт{шшння
!1уц|в м !,7'

|1ро затвердпсення поло,кення
про |оридичний сектор апарату
{угу|всько[ районнот дер?ка внот
адпп|н|страц!|

Б|дпов|дно до статей 5' 6' 44 3акону !кра!ни <|1ро ьт1спев! дер:кавн
адм|н|страц;]), 3агацьного'1оло)кен}'1 про 1оридичну службу м;н!стерства
!нтпого органу виконавчо] влади' дер)]{авного п!дприемства, установи т;
орган|зац|т, затверд)кеного постаново}о 1{аб|нету \41н|сщ|в укратн!
в1д 26 листопада 2008 роьу .}:гс 1040 (з1 зм|нами), врахов)']очи розпорядженн'
голови {,арк1всько| обласно| дер>кавно! адм|н|страц|! в|д 25.04.2014 ф 147 <[{рс
затвердження |{оло:кення про торидипний в|лд1л апарату !арк|воько? обласно|

державно{ адм|н1отрац|!)), розпоряд)кен1'1 голови 9угу!воько! районно'
державно| адм!н!страц|| в1д 30.05.2014 )\э 252 <|1ро затверд)кенн'{ стуктури т:

9угу|всъко|

'|.3атвердити |{оложення про торидинний сектор апарац 9угу!воько|

районно| державно| адм!н!страц |1 (додасться).
2. Бизнати такими' що втратили чинн|сть. розпоряд)кення го,]ов!

9уц|всько| районно| державно| адм1н|страц|1 в1д 08.04.2013 )хгс 98 <[1рс

затвеРдження []оложення про .оридичний в!ддтл апарату 9угу|всько| районно'
дер;кавно! адм|н1страц!}>, в1д 24.03.201,1 !\го 113 <|{ро внесення зм1н дс
|]оложення про 1оридичний в1дд1л апарату 9уц!всько! районно} дер)кавно'
адм|н!сщац1'1>.

||ерппий заступник голови
районно! дертсавно| адм!н|страц1! вАРжвтнов

щанично1 чисельност1 прац1вник1в структурних п1дрозд1л1в

раионно1 дер)кавно1 адм1н1страц11):



зАтввРджвно

Розпоряд;кення голови
район но| лержавно]' аду |н !сщац|т

с э / [са";'у .*|?,1,'2.]'|9' б 7/

поло)квнн'1
про торидинний сектор апарату 9угу1всько! районно!

лерж'а вно| алт: 1н !с гра ш!|

1.1{е |{оло;лсення регул]ос питання д|яльност| 1оридичного сектоРа
апарац !1уц!всько! районно! державно| адм|н|сщац!! (дап| - торидинний
сектор)'

2. [Фрилинний сек!ор ( ст)к'1)рнич п;дрозд|лом апара:1 районно!
дер;кавно| адм|н1страц||, п|дпорядкованим безпосередньо голов| районно|
державно| адм|н|страш||, а з питань орган|зац1! роботи апарату районно{
лерясавно? адм|н!сщац|! - кер|внику апарату районно! аержавно| адм|н;страц|!.

3' }0ридинний сектор керуеться 1{онститут]|сто та законами !кра!ни,
указами |{резидента }кра!ни | постановами Берховно'{ Ради !кра|ни,
прийнятими в|дпов|дно до 1{онституп|| та закон|в укра]ни, актами 1{аб|нету
}41н|сщ!в !кра!ни, м|>кнародними Аоговорами !кра|ни, розпорядженнями гоп|в
!арк!всько{ обласно'! та 9уц{всько} районно{ дер)кавних адм|н1страц|й,
Регламентом 9уц!всько| районно| державно! адм|н!страц1!, Растановото з
якост! районно| дер:кавно! адпл|н1отрац1|, цим поло}(енням, а також 1нтшими

нормативно-правовими актами.
3 питань орган|зац|! та !1роведення правово! роботи торидинний сектор

керусться нормативно-правовими актами \4|н|стерства тостиц|! 9кра!ни'
4. {|яльн|сть сектору зд|йснтосться на основ! перспективних та поточних

план!в робопи. '3а'1 верд?кени\ кер|вником аларат1 районно!' державнот
адм|н1сщац||.

5. Бидання нормативно-правовото акта' а також подання проекту тако|о
акта для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та
погод)кення з 1оридичним сектором не допускасться.

6. [|ропозиц|{ торидичного сектору щодо приведення у в1дпов|дн|сть з

законодавс!воч проекп!в розпоряджень '1а !нших норма:ивних ак;!в. шо
с)переча|ь ]акон). г обов'ятковиуи для розг']ш1ду кер!вниками управл|нь.
в|дд|л|в та |н:пих структурних п|дрозд|л!в районно! дер>кавно| адм|н1страц1|.

7. Фсновним завдан]'1м 1оридичного сектора с орган1заш1я правово!

роботи в районн1й дер:кавн1й адм|н!страц!|, спрямовано} на правильне
застосування' не)хилъне дотриманн]1 та запоб|гання невиконаннто вимог
закочодавства' |нтпих нормативних акт|в посадовими особами та прац|вниками

районно1 державно! адм1н|страц|| п|д нас виконання ттокладених на них завдань
| функц|ональних обов'язк!в.
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8. 10ридинний сектор в|дпов|дно до пок.]1адених на нъо.о завдань:
1) орган|зовуе виконання (онституц!! | закон1в 9кра!ни, акт|в |!резидента

укра]ни, (аб|нету \4|н|сщ1в !кра|ни. наказ|в м|н|стерств. |нштих централ5них
орган1в виконавчо! влади та зд|йснтое контроль за :х реал!зац1сю;

2) орган1зовус та бере унасть у забез!еченн| реа]11зац|т дер)кавнот правовот
пол|тики, пРавильного застосування законодавства в районн|й державн|й
адм1н1страц!!;

3) розробляе та бере утаоть у розробленн| проект|в розпоряджень голови
районно| дер:кано| адм|н|срац|| нормативно-правового характеру з питань, що
нале)кать до компетенц|| районнот державнот адм|н|страц|!;

4) перев!ряс в|дпов1дн|сть законодавству | м{:кнародним договорам
}кра|ни лроект!в розпоряджень та дорг1ень голови районно| лержавно!'
адм|н|страц[, проект|в р|тпень колег|! районно| дер)кавно1 ад^,11н1сщац||, а тако;к
проект!в р!шень районно] ради. як! внося!ься на 'п1 

розглял головою районнот
державно] адм|н|страц1!, погоджу€ (в|зус) !х за наявност1 в1з кер{вник|в
за1нтересованих сщуктурних п|дрозд;л!в районнот дертсавно! адм|н|сщап|1.

9 раз! нев!ллов!лнос': | проек:5 Ро'порядження ! олови районно]' дер;кавно!
адм!н|страц1! .1и його окремих положень вимога1м законодавства готуе
заува)кенн'1 та висновки в|дпов|дно до Регламенту районнот дер)1(авнот
адм!н|стРац|]. ! раз| нев!дпов|дност| проекту р1шення чугу1вськот районнот
ради, який вноситься на !1розг:тяд голово{о районно! державно| адм|н|страц!| ни
його окремих положень акта}4 законодавства] нада€ в|длов|дн| зауваження;

5) проводить 1оРидичну та антидискрим|нац|йну експертизу проект1в

розпоряджень голови районно| дер}(авнот адм!н1страц|т нормативно-правового
характеру, за результатами якот готус висновки за формо*о, !цо затверд)куеться
\4!н|стерством тостиц|] укра!ъи, погоджуе (в|зуе) !х за наявност| в!з кер{вник|в
+а|нтересован их структурних п;дро 3д!л!в:

6) в межах повнова)кенъ забезпечус п|дщимку у конщольному стан|

розпоряджень голови райовно! державнот адм|н|страц|т;
/, !1ерег'1яда€ разом !з структурними п1дрозд1лами раионно1 дерх{авно1

алм!н|страш1| розлорядження голови районно| лержавно} алп:!н|спраш!!'
норуативно-правово]о харакгеру '3 уего!о лриведення |х 1 в|лпов!лн|сть ло
законодавотва;

8) 1нформуе голову районно! дер]кавнот адм|н;страц!т про необх1дн1сть
в}{иття заход|в д:1'1 внеоен!'{ зм1н до розпоряджень голови районно| державно!'
адм1н|срац|! нормативно-правового характеру та 1нп]их розпоряд)кень голови
районно!'дер?кавнот алм|н|сщаш!|. визнан}ш ]х ;акиуи. що вц)агили чинн|сть.
або скасувангтя;

9) вносить голов1 районно] державно] адм|н|отрац|| пропозиц|? щодо
подання розпоряд)кень голови районно! дер>кавно! адм|н1страц|| нормативно_
правового характеру на державну ре€страц1}о в порядку' визначеноь'гу
\4|н1стерством :остиц|! }ча!ни;

10) забезпетус подання в 9уфвське п'т|ськрайонне управл|нття тостиц{{
{арк!всько| обласг! на дер)кавн) рессраш!ю ро]поря!жень голови районно]'



з

державнот аду|н1стац;т. як| уа}оть норуа'1ивно-лравовий \арак]ер }ач;па}о|ь

права, свободи та |нтереси громадян або носять м!хв|домний характер;
11) разом |з за|нтересованими структ}рними п|дрозд|лами райояно|

дер;кавно! адм!н|страц|| узага''1ьнтос практику застосування законодавства у
в!дпов]дн!й сфер!. поп1с пропозиш!| щодо його вдоскон.шен}1я. подас ]'х на

розгляд голов| районно! дерясавно1 адм|н|страц|| для вир|тпенття питання щодо
п!д:оповки проек':!в нормапивно-правових акп!в та !нших акт|в. внесення 1х в

установленому порядку до дер)кавного органу] уповнова;кеного приймати так|

акти;
]2, гоъ€ самос:!йно або разом з !ншими с!р)кцрничи п!дрозл!лами

районно! дер;кавно1 адм|н|сщац|| 1нформад1йн| та анал|тичн! матер1али для
подання голов| районно| дер;кавно{ адм|н!страц|!;

!3) розгляла, проек!и норуа!ивно_правових ак,1в та 1нших акт!в. як!

над1йп]ли для цогод)1{ення, з !1итанъ' що н&[е)кать до компетенц1{ районно|
лержавно| алм!н!страш!'[. па :от1, пропозиш!| ло нигх:

14) орган|зовуе роботу, пов'язану з укладанням логовор|в (контракт!в),

бере утаоть у !х п|дготовп1 та зд!йсненн1 заход|в, спрямованих на виконан}#1

догов|рних зобов'язань, а такох погоджус (в|зус) проекти договор!в за

наявност| погод)кення (в1зи) кер|вник!в за1нтересованих сщ}'ктурних
п|дрозд|л|в;

151 бере участь ) п!л:отовц! (го!у' ) проект;в 1гол. логовор!в'
меморандум|в, протокол|в зустр|чей делегац|й | робоних щуп у ме)ках сво]х

повнова)кень;
16) подае пропозиц1'{ голов| рйонно! державно! адм1н|страц1! про

притягнення до в|дпов|дацьност! посадових ос!б та прац|вник|в районно|
державнот адм|н|сщац|!, як| признанаютъся на посаду та зв|льня:отьоя з посади

головото районно! дер:кавно| адпт|н|сщац||, з вини яких запод|яна тпкода;

17) бере участъ у пдготовц1 зв1т1в голови раионно1 дер'(авно1
адм|н|страц!! для !! розгляду на сео|| 9уц!всько{ районно| рали;

18) бере унаоть у вир|тпенн1, в|дпов|дно до законодавства' колективних
трудових спор1в;

19) сприяе [1равильному застосуванн}о акт|в законодавства про прац!о' у
раз| невиконання або порутпен:тя ]х вимог подас голов1 районно| дер:кавно|
адм|н!страц|! письмовий висновок з пропозиц1ями щодо усунент{'{ таких
пору1]]ень;

20) зд|йсн*ос методичне кер|вництво правово]о роботото в районн|й
державн1й адм!н1сщац11, перев|ряе стан правово! роботи та пода€ лропозиц|! ва

розг'лтяд голов| районно| дерхавно! адм1н|страц|{ щодо т{ пол|п[]ення, усунення
недол1к1в у правовоп[у забезпеченн| д|яльност| районно! державнот
адм|н|страц11, вхивас заход|в до впровад)кен!'1 нов|тн1х форм | метод1в

д|яльност1 }оридичного сектору, виконання нормативно-пРавових акт1в

\4|н1стерства тостиц11 9кра!ни та територ|ального органу \41н!стерства тостиц||

укра]ни в харк|вськ|й област1;
2 | ) ш,]'хоА1 викоРистання горилинно! !нформаш!йно_лош1 ково| сис геми

<3аконодавство> веде обл|к акт|в законодавства | м|жнародних договор1в



!кра!ни, забезпенуе п|дщимання !х у контрольному стан! та збер|гання, збирае
|нформац|то про оф1ц|йне оприл1однення акт|в законодавотва в друкованих
видан1'{х;

22) орган|зовус | проводить робону, пов'язану з п!двищенням квал{ф|кац1!
лраш!вник|в юридичного сектору. нада. правов! конс5ль,ац|] з ли':ань. шо
належать до компетент.1|| районно| державно| адм|н|страц||' а також за

дорученням голови районно! державно| адм|н!страц|| розглядас ззернення

щомадян, звернення та за!1ити народних депутат!в !кра!ни;
23) зд1йстттос заходи' спрямован] на п|двищення р|вня правових знань

праш|вник|в апарату районно! державно! адм|н!страц||;
24) анал|зуе акти орган|в м!сцевого самоврядування (в настин!

делегованих повноважень) на предмет ]х в]дпов|дност| законодавству;
25) ортан1зовус претенз1йну та позовну роооц} зд1исн1о€ контроль за 11

проведенн'1м;
26) забезпенус в установленому порядку цредставлення 1нтерес|в

районно! державно! адм|н|страц|| в суАах та !нш-тих ортанах;
27) в ме;ках сво]х повновакень забезпенуе зд|йснення заход|в щодо

запоб!гання | протид1{ корупц|!;
28) передас у встановленому порядку та визначен1 сщоки до сектору

забезпенення доступу до тубл{нно| 1нформац|! районно! державно! адм|н|сщац|1
|нформац|то, яка в|дпов|дно до 3акону !кра!ни <|{ро доступ до публ|нно!
|нформац|!> е публ!нното, кр1м |нформац|{ з обмежени]!1 достулом;

29) орган|зовус роботу з уком']лектування, збер|гання, обл1ку та
ви користан ня арх !вн и х лок1мен г!в:

30) в ме:ках повнова)кень забезпечуе захист персональних даних;
3 1) зд|йснтос |ншт1 передбаяен1 законодавством }кра!ни повноваження.
9. 1Фридинний сектор мае право:
1) перев|ряти додер'{ання вимог д]точого законодавства в струкцрних

п|дрозд|лах районно! державно:' адм|н|страш|| та зд1йснтовати конщоль за
в|длов!дн !с;ю законодавсгв) 1х ак:!в:

2) повертати на доопрацтовання ]1роекти розпоряджень гопови районво!
державно| адм|н|сщац1!, як1 були внесен! на розгляд з пору1]{ен!51м вимог
законодавства 9кра|ни;

3) брати участь у зас|даннях колег|!, |нплгх дорадчих | колег|апьних
орган|в, нарадах, як| проводяться в районн|й державн!й адм1н|страц||;

4) внооити в установленом} порядку пропозиц|! щодо удоскона}1ення
роботи районно! державно? адм|н|страп|| у в1лпов|лн|й галуз|;

5) користуватися в установленому порядку |нформац!йними базами

районно! державно! адм|н!сщац|1, систе}1ами зв'язку | комун|каш|й та ]нтлими
техн|иними засобами;

6) скликати в установленому порядку наради, проводити сем1нари та
конференц|'{ з питань' що на[е)кать до компетенц|| сектору;

7) одер:кувати в установленому порядку д!ъ1 виконання покладених на
ньо[о завдань необх|дн| док]^{енти, |нформац|то, дов|дки, розрах1нки. 1ншт|

матер|али в|д посадових ос|б структ1рних п|дрозд1л|в районно1 державно!
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адм|н|страц|]. 3 метото забезпечення сво€часного виконання завдань' як!
потребутоть оперативного в;киття в]дпов|дних заход|в, посадов| особи
зобов'язан! нев!дкладно подавати необх!дн| матер!апи на вимо1у !оридичного
сектору;

8) залунати за згодо1о кер|вник|в структ}рних п!дрозд|л|в районнот
лержавно| алм!н|страш|! спец;ап!ст!в з уе:ою п!лготовки проект|в норча!ивно-
г!равових акт|в та |нтлих доь1ътент|в, а також розроблення ! зд|йснення заход1в'
як1 проводяться ]оридичним сектором в1длов|дно до покладен1тх на ньоло
завдань;

9) !нформувати голову районно| державно| адм|н|страц|'!:
про випадки неподання або несвосчасного подання на вимоц

}оридичного сектору веобх|дних матер|ал1в посадовими особами структурних
|[1дро']д|л|в Раионно] державно] аду ! н]сщац!1 :

про покладен1'{ на ;оридинний сектор обов'язк|в, шо виходять за ме:т<|
його компетенц!].

10. [ектор в установленому законодавством укра!ъи порядку та у межах
повноважень взасмод|с з структурними п1щ>озд|лами районно| дер:кавно|
адм|н|страц1!' органами м1сцевого самовряд} вання! територ|альними органами
м!н!стерств. !нших шенпральних тери:ор!альних орпан!в виконавно!' вла!и' а
також п!дприсмствами, установами та орган[зац!ями з мето}о с1.ворення умов
д.'1я провад?кення посл!довно] .:а уз:ол;кено| д!яльнос;! шоло с;рок!в.
пер!одитност! одер)кан}'1 | передан| 1нформаш||, необх|днот д.]ш1 на]ежного
виконання покладених на нього завдань та зд1йонення запланованих заход|в.

! !' }Фри:инний сек]ор очолюс зав|луван сек':ор1'
Ёа посаду зав1дувача }оридичного сектору призначасться особа з вищо]о

юрид{]-{но1о осв|тото за осв|тньо-квап|ф!кац!йним р|внем маг1стра, спец1ал1ста |
стажем роботи за фахом на державн1й слу:кб| та7або за фахом на кер1вних
посадах в |нтпих сферах не ментл як п'ять рок|в.

3ав1дуван }оридично[о сектору
посади в установленощ/ законом
алм|н|сщац1! за подан]т1м кер!вника
та за погодженням з нач€шьником
об_:асно| лер:кавно[ ал м !н !с :раш!!''

Ёа посаду головного спец!ап!ста 1оРидичного сектор) призначаеться
з вищо1о торидично]о осв|тото за осв|тньо-квап|ф1кац|йним р1внем

маг'стра, спец|ал|ста | стаэкем роботи за фахом на дер;кавн|й служб| на посад1

{1ризнача€ться на посаду 1зв1льнясться з
порялк) !оловою районно| держа внот

аларату районно! дер)кавнот адм1н|отрац!|
юридичного в1дд1лу апарату {арк1всько!

особа

не ни]кче пров|дного спец!ап|ста не мен1ш як олин р|к або стажем роботи за
фахом в |нтпих оферах не мен111 як 1ри роки.

. [оловний спец|ал|ст торидичного сектору призначастьоя на посаду та
зв1льнясться з посади головото районно! дер:кавно| адм|н|страц|! за подання[1
зав!дувана сектору! погод)кеним !з кер|вником апарату районно! дер;кавно1
адм1в1страп1|.

12. 3ав|дувач торидичного сектору:
1) забезпетус виконання завдань! покладених на }ор идиннлй сектор зг|дно

|з цим [{оло:кенням:
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2) зд1йстттос кер1вництво роботото }оридичното сектору, дае доручення
його прац|вникам;

3) подае тщопозиц1| голов! районно! дерэкавно! адм|н1страц1| щодо
прийняпя на роботу. переведен}у1. зв!льнення праш!вник!в юридичного
сектору. [х ]аохочення а6о притягненгш до в!дпов!дальносг! зг|дно |з

законодавством;
4) забезпен5с функш!онування у сектор! сис':еми управл!ння як!стто.

3асцпник кер!вника а парату.
начальник орган!заш!йного / /
вид!лу апарац райопнот -4 -
дер:кавно| адм1н!страц1! _у / н.л.1!!тРиФАновА


