
Додаток 2 

до рішення міської ради  

від 20.08.2021 № 305 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про юридичний відділ виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення регулює питання діяльності юридичного відділу 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради. 

1.2. Юридичний відділ виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

(далі - Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради, що утворюється Бердичівською міською радою без права 

юридичної особи. 

1.3. Положення про Відділ затверджується Бердичівською міською радою. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, 

іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Бердичівської 

міської ради її виконавчого комітету, розпорядженнями Бердичівського 

міського голови, цим Положенням. 

1.5. Відділ підконтрольний, підзвітний та підпорядкований 

Бердичівському міському голові, керуючому справами виконавчого комітету. 

1.6. Внесення проєктів рішень на розгляд виконавчого комітету, 

Бердичівської міської ради чи видання розпоряджень Бердичівським міським 

головою без попереднього розгляду Відділом не допускається.  

1.7. Виконавчий комітет Бердичівської міської ради створює умови для 

нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх 

окремим приміщенням, телефонним зв’язком, інтернетом, сучасними засобами 

оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними актами і довідковими 

матеріалами, іншими посібниками і літературою з правових питань. 

1.8. Реорганізація, ліквідація Відділу проводиться відповідно до рішення 

Бердичівської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством 

України.  

 

2.Структура Відділу 
 

 2.1. До складу Відділу входять: начальник відділу та головні спеціалісти-

юрисконсульти. 

2.2. Структура та чисельність працівників Відділу визначаються рішенням 

Бердичівської міської ради. 

2.3. Посадові обов’язки начальника та інших працівників Відділу 

регулюються посадовими інструкціями. 



2.4. Працівники Відділу призначаються на посаду і звільняються з неї 

розпорядженням Бердичівського міського голови за процедурою, передбаченою 

чинним законодавством України. 
        2.5. На посаду начальника, головного спеціаліста-юрисконсульта Відділу 

призначаються особи з вищою юридичною освітою і стажем роботи за 

спеціальністю не менше як три роки. 

 
3. Основні завдання 

 

3.1. Правове забезпечення діяльності Бердичівської міської ради та її 

виконавчого комітету. 

3.2. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, 

неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, 

інших нормативних актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими 

особами виконавчого комітету Бердичівської міської ради під час виконання 

покладених на них завдань і функціональних обов'язків, представлення 

інтересів Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету в судах усіх 

інстанцій, правоохоронних органах та інших органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно 

від форм власності. 

3.3. Здійснення методичного керівництва правовою роботою виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради. 

3.4. Систематизація законів України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, Бердичівської 

міської ради та її виконавчого комітету, що знаходяться у Відділі. 

 
4. Функції Відділу  

 
4.1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації правової 

політики у відповідній сфері. 
4.2. Розробляє та бере участь у розробленні проєктів рішень міської ради, 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до 
компетенції Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету. 

4.3. Перевіряє на відповідність законодавству України проєкти 
розпоряджень, що подаються на підпис Бердичівському міському голові, 
проєкти рішень Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету, 
погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних 
підрозділів. У разі невідповідності проєкту рішення чи розпорядження 
законодавству та, якщо внесенні до нього Відділом зауваження не враховані, 
проєкт не візується, а Відділ подає письмовий висновок з пропозиціями щодо 
законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення 
керівництвом виконавчого комітету. 

4.4. Забезпечує правильне застосування законодавства у діяльності 
міської ради та її виконавчого комітету. 



4.5. Інформує Бердичівського міського голову про необхідність вжиття 
заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, 
визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування. 

4.6. Разом із заінтересованими структурними підрозділами та 

посадовими особами Бердичівської міської ради узагальнює практику 

застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його 

вдосконалення.  

4.7. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю.  

4.8. Перевіряє на відповідність чинному законодавству проєкти 

договорів (контрактів), а також погоджує (візує) їх за наявності погодження 

(візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів. 

4.9. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її 

проведенням. 

4.10.  Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань 

працівників виконавчого комітету Бердичівської міської ради, організовує і 

проводить роботу з роз'яснення законодавства працівників виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради надає правові консультації з питань, що 

належать до компетенції виконавчого комітету Бердичівської міської ради. 

4.11.  За дорученням Бердичівського міського голови розглядає звернення 

громадян, а також депутатські звернення та запити. 
4.12.  Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів 

Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету, посадових осіб 

(суб’єктів владних повноважень) в судах усіх інстанцій, правоохоронних 

органах та інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності. 

4.13. Покладення на Відділ обов'язків, що не належать або виходять за 

межі його компетенції, не допускається. 

 

5. Права Відділу  

 

5.1. Перевіряти додержання законності в діяльності Бердичівської міської 

ради та її виконавчого комітету. 

5.2. Надавати пропозиції щодо приведення рішень Бердичівської міської 

ради та її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови та інших 

документів у відповідність із законодавством. У разі неврахування пропозицій 

Відділу або часткового їх врахування Відділ подає Бердичівському міському 

голові письмовий висновок до проєкту акта. 

5.3. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на 

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

матеріали від Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету, інших 

виконавчих органів. 

5.4. Інформувати Бердичівського міського голову про покладення на 

Відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки 

неподання або несвоєчасного подання на вимогу Відділу необхідних матеріалів 



структурними підрозділами виконавчого комітету Бердичівської міської ради та 

іншими виконавчими органами Бердичівської міської ради. 

5.5. Представництво прав та інтересів Бердичівської міської ради та її 

виконавчого комітету в судах усіх інстанцій, підготовка та подання позовних 

заяв, відзивів, апеляційних, касаційних скарг тощо та усіх інших процесуальних 

документів. 
 

6. Організація роботи Відділу 
 

6.1. Відділ очолює начальник. У разі тимчасової відсутності начальника 
Відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) 
виконання його обов'язків покладається на головного спеціаліста-
юрисконсульта відповідно до розпорядження Бердичівського міського голови. 

6.2. Організація роботи Відділу здійснюється відповідно до Регламенту 
виконавчого комітету Бердичівської міської ради, інших нормативно-правових 
та розпорядчих документів. 

6.3. Робота Відділу планується щоквартально на основі плану роботи 
виконавчого комітету Бердичівської міської ради, доручень керівництва, 
завдань та функцій Відділу. 

6.4. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
іншими структурними підрозділами виконавчого комітету та іншими 
виконавчими органами Бердичівської міської ради, територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади, іншими органами місцевого 
самоврядування, використовує у своїй роботі підготовлені ними довідкові та 
статистичні відомості, підтверджені відповідним чином. 

6.5. За участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів 
працівники Відділу мають право, зокрема, на отримання такої додаткової 
стимулюючої виплати, як надбавка за виконання особливо важливої роботи, яка 
встановлюється у порядку, визначеному чинним законодавством. 

 
7. Начальник Відділу 

 
7.1. Здійснює керівництво роботою Відділу, забезпечує виконання 

завдань, покладених на Відділ. 

7.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на 

Відділ завдань.  

7.3. Діє за дорученням міського голови, у межах наданих повноважень 

відповідно до законодавства та положення про Відділ. 

7.4. Організовує роботу працівників Відділу, дає відповідні доручення 

щодо виконання покладених на Відділ завдань. 

7.5. Вносить подання про преміювання працівників Відділу. 

7.6.  Забезпечує виконання плану роботи виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради з питань, що стосуються Відділу, доручень 

керівництва виконавчого комітету Бердичівської міської ради, плану роботи 

Відділу. 

7.7. Бере участь у сесіях Бердичівської міської ради, засіданнях 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради, інших консультативно-



дорадчих органів, нарадах, семінарах, доводить до керівництва виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради позицію Відділу з питань, що 

розглядаються. 

7.8. Візує документи в межах своєї компетенції. 

7.9. У встановленому порядку представляє Бердичівську міську раду та її 

виконавчий комітет у державних установах, судах усіх інстанцій та 

громадських організаціях, а також органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності з питань, 

що пов’язані із діяльністю Відділу. 

7.10. Розробляє і вносить на затвердження Бердичівському міському 

голові посадові інструкції працівників Відділу, розподіляє обов’язки між 

працівниками Відділу. 

7.11. Координує проходження практики і стажування студентами 

навчальних закладів та претендентами на посади у Відділі. 

7.12. Координує взаємодію Відділу з іншими структурними підрозділами 

Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету. 

7.13. Виконує інші передбачені законодавством функції. 

 

8. Відповідальність 

 

8.1. Працівники Відділу несуть персональну дисциплінарну, цивільну, 

адміністративну та кримінальну відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання покладених на них обов'язків, передбачених посадовою 

інструкцією та даним Положенням в межах чинного законодавства. 

 

    

 

 

Міський голова                                                             Сергій ОРЛЮК 


