
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по апарату 
Житомирської обласної 
державної адміністрації 
/Л №  V

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичне управління апарату 

Житомирської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення
Е Це Положення регулює питання діяльності юридичного управління 

апарату Житомирської обласної державної адміністрації (далі - управління) та 
розроблено відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Указу Президента України від 1 1.12.2001 № 1207 «Про деякі заходи щодо 
зміцнення юридичних служб державних органів», Загального положення про 
юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного 
підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.11.2008 №1040, з урахуванням Порядку ведення 
претензійно-позовної роботи в Житомирській обласній державній адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
11.01.2018 №10.

2. Управління є самостійним структурним підрозділом апарату 
облдержадміністрації й складається з двох відділів: нормативно-правової роботи 
та претензійно-позовної роботи.

Положення про відділи у складі управління та посадові інструкції 
працівників розробляються його керівником, погоджуються з керівником 
самостійного структурного підрозділу, до складу якого він входить, та 
затверджуються керівником апарату облдержадміністрації.

3. Управління з питань правового забезпечення діяльності 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів підпорядковується керівнику 
апарату облдержадміністрації.

4. У своїй діяльності управління керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і 
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та 
законів України, міжнародними договорами України, актами органів влади 
вищого рівня, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах її повноважень, 
розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням, а також 
іншими нормативно-правовими актами.

У питаннях організації та проведення правової роботи управління керується 
актами Мін'юсту України.

Управління здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту та планів 
роботи облдержадміністрації.

II. Основні завдання управління
1. Правовий супровід діяльності апарату та структурних підрозділів 

облдержадміністрації.



2. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, 
неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших 
нормативних актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими 
особами облдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і 
функціональних обов'язків, а також представлення інтересів 
облдержадміністрації в судах.

3. Координація діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації, 
надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань.

4. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань 
застосування законодавства.
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III. Функції управління
1. Вивчає проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень 

колегії, а також інших актів обласної державної адміністрації і її структурних 
підрозділів на відповідність їх Конституції України, законам України, актам 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та 
органів влади вищого рівня, які візуються начальником управління.

2. Проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови 
облдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх 
невідповідності актам законодавства та/або надає пропозиції щодо приведення 
таких проектів у відповідність до вимог законодавства.

3. Визначає відповідно до встановленого порядку розпорядження голови 
облдержадміністрації, які є нормативно-правовими актами і підлягають 
державній реєстрації в органах юстиції.

4. У разі внесення змін до законів України та актів органів виконавчої влади 
вищого рівня надає структурним підрозділам облдержадміністрації пропозиції 
про внесення змін до розпоряджень голови облдержадміністрації, про визнання 
такими, що втратили чинність.

5. Забезпечує застосування законів України та нормативних актів органів 
виконавчої влади вищого рівня. Встановлює для обміну інформацією професійні 
зв'язки з юридичними службами Офісу Президента України, Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, регіонів України, а також бере участь у наукових 
заходах з правової тематики.

6. Надає правову допомогу працівникам апарату облдержадміністрації та 
керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації щодо правильного 
застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань 
і функціональних обов'язків.

7. Спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво, 
за дорученням голови або керівника апарату обласної державної адміністрації 
перевіряє її проведення у районних державних адміністраціях.

8. Готує аналітичні довідки про стан дотримання законності в органах 
виконавчої влади на місцях.

9. За дорученням голови облдержадміністрації вивчає і аналізує накази 
керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та розпоряджень голів 
райдержадміністрацій і готує висновки щодо їх відповідності чинному 
законодавству.

10. Надає правову допомогу райдержадміністраціям, міським радам, бере



з
участь у навчанні державних службовців області, підвищенні кваліфікації та 
інших формах навчання у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій.

11. За дорученням голови та керівника апарату облдержадміністрації, 
розглядає звернення щодо порушення прав і законних інтересів громадян, 
юридичних осіб з питань виконання законів України.

12. Представляє інтереси облдержадміністрації в судах та інших органах 
влади, установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності, 
громадських організаціях під час розгляду правових питань або спорів.

13. Розглядає претензії та позови, які пред’явлені до облдержадміністрації.
14. Готує позовні заяви в інтересах облдержадміністрації.
15. Готує необхідні процесуальні документи, пов’язані з досудовим та 

судовим врегулюванням спорів та здійсненням захисту інтересів та прав 
облдержадміністрації при розгляді спорів в судах.

16. Бере участь у роботі з укладення договорів (контрактів), угод, 
меморандумів та у здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних 
зобов'язань, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження 
(візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

17. Проводить роботу з правової освіти, ознайомлює посадових осіб з 
нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в 
чинному законодавстві.

IV. Права управління
1. Управління має право
Контролювати та перевіряти дотримання законності в апараті та 

структурних підрозділах облдержадміністрації.
Координувати діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, 

надавати пропозиції керівництву обласної державної адміністрації щодо 
приведення діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації до вимог 
чинного законодавства, надання їм методичної та іншої практичної допомоги з 
правових питань.

Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього 
завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали 
від департаментів, управлінь, інших підрозділів облдержадміністрації, 
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Залучати за згодою керівників структурних підрозділів 
облдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно- 
правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, 
які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

Інформувати голову облдержадміністрації та керівника апарату 
облдержадміністрації про покладення на управління обов'язків, що виходять за 
межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного 
подання на вимогу управління необхідних матеріалів.



Вносити керівництву облдержадміністрації пропозиції з питань 
удосконалення правової роботи, підвищення її ефективності.

2. Покладання на управління та його працівників обов'язків, не 
передбачених цим Положенням, і що не стосуються питань їх роботи, 
забороняється.

3. Управління очолює начальник. Начальник управління призначається і 
звільняється з посади наказом по апарату облдержадміністрації. Начальнику 
управління надається допуск до державної таємниці за формою 3.

4. На посаду начальника управління та начальників відділу призначаються 
особи з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, досвідом роботи на посадах державної служби категорій 
"Б" чи "В" або з досвідом служби в органах місцевого самоврядування, чи з 
досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння 
державною мовою.

5. На посади головного та провідного спеціалістів управління призначається 
повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та 
здобули ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

6. Управління забезпечується приміщенням, телефонним зв'язком, 
комп'ютерною технікою та засобами оргтехніки, обладнаними місцями 
зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно- 
правовими актами і довідковими матеріалами з питань їх роботи.
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V. Начальник управління
1. Здійснює керівництво роботою управління, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на них завдань.
2. Бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в 

облдержадміністрації.
3. Забезпечує виконання доручень голови облдержадміністрації, керівника 

апарату облдержадміністрації, планів роботи облдержадміністрації.
4. Розглядає кореспонденцію, що надходить в управління, дає відповідні 

доручення працівникам управління.
5. Розглядає скарги на дії працівників юридичного управління та у межах 

своєї компетенції готує пропозиції керівництву про притягнення їх до 
відповідальності.

6. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками управління, 
сприяє у підвищенні їх кваліфікації, дає усні та письмові вказівки і доручення 
працівникам управління щодо виконання покладених на управління завдань, 
вносить пропозиції стосовно прийняття на роботу, переведення, звільнення, 
заохочення працівників управління та притягнення їх до відповідальності згідно 
із законодавством.

7. Здійснює контроль за використанням робочого часу працівниками.
8. Здійснює загальне керівництво за роботою юридичного управління, 

заслуховує керівників відділів управління щодо поточної діяльності відділів.
9. Візує проекти організаційно-розпорядчих документів, у тому числі ті, що 

регулюють трудові відносини, та нормативних актів, що подаються на підпис
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голові облдержадміністрації, за наявності віз керівників структурних 
підрозділів облдержадміністрації або осіб, що виконують їх обов'язки.

10. Готує і подає керівнику апарату облдержадміністрації для затвердження 
положення про відділи управління та посадові інструкції працівників 
управління.

11. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками службових розслідувань 
і перевірок та надає правові висновки за фактами виявлених порушень.

12. Користується комп’ютерними мережами і базами даних, у тому числі з 
обмеженим правом доступу за наявності відповідно оформленого допуску та з 
дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю».

13. Виконує інші передбачені законодавством обов'язки.
14. Подання проекту розпорядження голові облдержадміністрації на підпис 

без попереднього розгляду та погодження з управлінням не допускається.
15. Начальник управління несе відповідальність за відповідність 

завізованих ним проектів розпоряджень голови облдержадміністрації чинному 
законодавству.

Начальник юридичного управління 
апарату облдержадміністрації Ірина ДЕМИДЧУК


