
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
районно? ради
в!д

ПОСАДОВА ШСТРУКЦШ
головного спещалгста-юрисконсульта

вщдыу по управлению майном та при роли и VI и ресурсами
виконавчого апарату районноТ ради

ЗАГАЛЫП ПОЛОЖЕНИЯ

1. Головний спещал1ст-юрисконеульт гадпорядковуеться начальнику
в1дщлу по управлшню майном та природними ресурсами виконавчого
апарату Кремшсько? районно! ради,

2. Призначаеться 1 звшьняеться з посади розпорядженням голови
районно! ради вщповщно до диочого законодаветва Украши.

3. В свош робот! керусться Конститущею Украши, Господарсышм
кодексом Украши, Земельним кодексом Украши, Законами Украши: "Про
мгсцеве самоврядування в Украш!", "Про службу в органах мюцевого
самоврядування", р!шеннями районно! ради 1 розпорядженнями голови
районно! ради, даною хнструкщею та шшими законодавчим актами.

4. Головний спещал1ст-юрисконсулът з питань управл!ння
комунальним майном повинен мати вишу освпу за фахом, стаж роботи не
мешпе 1-го року.

5. П1д час його вщсутост! тимчасово обов'язки покладаються на
головного спещал1ста вщддлу по управл!нню майном та природними
ресурсами з шших питань.

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Головний спец{ал1ст-юрисконсульт:
1 . Зд1йснюе оргашзацйо правово! роботи, спрямовано! на застосування,

неухильне дотримання 1 запобхгання невиконанню вимог законодавства та
нормативно-правових акт!в Укршни пращвниками виконавчого апарату
районно! ради тд час виконання покладених на них завдань 1
функц1ональних обов'язк!в, а також представления в установленому
законодавством порядку 1нтерес1в районно! ради в судах.

2. Вносить на затвердження голови районно! ради статути (положения)
щцприемств, установ 1 оргашзацш сшльщн власност! територ1альних громад,
здшснюе контроль за 1х дотриманням та приймае передбачуваш заходи при
IX порушенш.

3. Надае пропозицИ за клопотанням кер1вник!в п!дприемств, установ,
орган1зацш спшьно! власност! на придбання, списания, вщчуження основних
фонд!в.

4. Веде облж кадр!в кер1вник1в пщприемств, установ та оргатзацш
спшьно! власност!, готуе районнш рад! матер!али про 1х призначення або
звшьнення з посади.
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5. Бере участь у щдготовщ, укладанш та контрол! за виконанням
господарських договор!в (контракта) з (ншими шдприемствами, установами
та оргатзащями, дае правову ощнку IX проектам,

6. Готуе пропозицй щодо виршгення питань про првдбання, продаж,
передачу в оренду, концесйо або пщ заставу об'оспв стльно! власност!
територ1альних громад району;

7. Бере участь в робот! ком!сш: з майнових питань, а також у
розслщуваш причин аварш на шдприемствах районно! комунально!
гласность

8. Забезпечуе виконання законодавства Украши у сфер! захисту
персональних даних у вщповцщост! до функщй в1дд1лу.

9. Являсться представником раионно! ради в судах, органах державно!
влади та мюцевого самоврядування, на щдприемствах, в установах та
оргашзащях, в правоохоронних та контролюючих органах з питань правово!
роботи ради.

10. Сприяе своечасному вжиттю заход!в за протестами та поданнями
прокуратури, окремими ухвалами суду, р!шеннями, постановами, ухвалами
Господарського суду, в1дпов!дними документами 1нших правоохоронних 1
контролюючих оргашв.

11. Розробляе та бере участь у розробщ проект1в нормативно-правових
акт!в з питань, що належать до компетенци В1дд1лу.

12. Надае консультацшно-методичну допомогу кер!вникам
комунальних щдприемств (установ, орган1зацш) та посадовим особам оргашв
мгсцевого самоврядування сшьських, селищно! та м!сько1 рад з питань
комунально! власност!.

13. Зд1йснюе заходи, спрямоваш на шдвищення р!вня правових знань
пращвник1в виконавчого апарату районши ради.

14. В рамках компетенци, за дорученням голови ради, розглядае
звернення громадян з питань виконання законодавства Украши, порушення
прав громадян.

15. Перев1ряе на в1дпов1дн1сть чинному законодавству, проводить
юридичну експертизу проектав р1шень, розпоряджень та 1нших нормативно-
правових акпв з питань вщнесених до компетенци' в1дд!лу, узгоджуе
(в!зуе) 1х.

16. Виконуе 1нш1 доручення голови районно! ради, його заступника та
начальника вцщшу по управлшню майном та природними ресурсами.

ПРАВА
Головний спещалкгт-юрисконсульт мае право:
1. Залучати спещал1ст!в управл1нь, вхддшв райдержадм1н1страци (за

згодою з головою райдержадмшстрацп), пщприемств, орган!защй та установ
для розгляду питань, що входять до його компетенци'.

2. Приймати участь в засщаннях президй', Ради гол!в, пост!йних
ком1с1й, робот! сесш районно! ради та навчанн! гол!в 1 секретар!в с!льських,
селипщо! та мюько! рад.



3. Зпдно до ст.9 Закону Украши "Про службу в органах мшцевого
самоврядування" мае право отримувати в порядку, встановленому
законодавством, вщ вщповщних оргашв державно! влади, оргашв мюцевого
самоврядування, шдприемств, установ, оргашзацш, незалежно вщ 1'х
пвдторядкування та форм власност!, об'еднань громадян, окремих ос!б
матер!али та шформащю, необхщш для виконання сво1'х службових
обов'язюв.

4. Залучати на догов!рних умовах незалежних експерт!в, спещал1зоваш
оргатзаци для проведения перев!рок 1 пщготовки висновюв з питань, що
входять до 1'х компетенцИ.

5. Користуватися 1ншими правами вщповщно до чинного
законодавства Укра1ни.

В1ДПОВ1ДАЛЬШСТЬ
Головний спец1ал!ст-юрисконсульт несе вщповщалыпсть за:
- достов1рн!сть складання 1нформацп з питань, вщнесених до його

компетенцп.
- своечасн!сть та якють виконання наданих завдань та доручень.
- порушення ст.ст. 12, 24 Закону Украши «Про службу в органах мюцевого

самоврядування», ст. ст. 22-27 Роздшу IV Закону Украши «Про запоб!гання
корупцй'»;

- забезпечення доступу до публ1чно1 шформацн, якою волод!е виконавчий
апарат районно! ради у вщповщност! до функцАй вщдшу;

- забезпечення виконання законодавства у сфер! захисту персональних
даних;

- невиконання правил внутршнього трудового розпорядку.

взлемодш
Головний спешал1ст-юрисконс\льт в межах своТх посадових обов'язкчв

та прав взаем од 1е:
- з1 структурними пщроздшами виконавчого апарату районно'1 ради для

отримання правових консультаций щодо застосування чинного законодавства з
питань вщнесених до компетенцн вщдшу;

- з1 структурними пщроздшами районно'1 державно! адмшютрацй з
комунальних 1 правових питань та з шшими установами 1 оргашзащями в межах
чинного законодавства.
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Заступник голови районно'1 ради \^^Ц'А.ис<- Б.В. Руденко

Начальник вщдшу по управлшню
майном та природними ресурсами \КЖ№/1 О.В. Кременчуцька

Головний спец1ал1ст-юрисконсульт
загального вщдшу ///фб(?// О.1. Бондар

31нструкц1ею ознайомлена (/'УЪ*-^ О.Ю. Воробйова


