
Додаток 2    

 до розпорядження міського голови 

від _____________ року №_______ 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Арцизький міський голова 

 

_________ Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ  

 

   

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста юридичного відділу Арцизької міської ради 

 

Загальні положення 

1.1. Головний спеціаліст юридичного відділу Арцизької міської ради (далі - 

головний спеціаліст юридичного відділу) є посадовою особою місцевого самоврядування, 

який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади 

розпорядженням міського голови або іншим способом відповідно до чинного 

законодавства України. 

1.2. Головний спеціаліст юридичного відділу підпорядковується безпосередньо 

начальнику юридичного відділу Арцизької міської ради. 

1.3. Кваліфікаційні вимоги: вища юридична освіта не нижче ступеня бакалавра, 

вільне володіння державною мовою та навичками роботи на комп`ютері. 

1.4. В своїй діяльності головний спеціаліст керується Конституцією України, 

законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу» «Про 

запобігання корупції», Кодексом Законів про працю України, «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», указами та розпорядженнями Президента України, 

постановами Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами центральних органів 

виконавчої влади, розпорядженнями Арцизького міського голови, рішеннями Арцизької 

міської ради та її виконавчого комітету, Положенням про відділ та цією інструкцією. 

Посадові обов’язки 

2.Головний спеціаліст юридичного відділу: 

2.1.Бере участь в організації правильного виконання актів законодавства, інших 

нормативних актів та документів. 

2.2.За дорученням начальника юридичного відділу забезпечує роботу з матеріалами 

та документами, що надходять на виконання до відділу, здійснює юридичну експертизу 

документів в межах компетенції. 

2.3.За дорученням начальника юридичного відділу забезпечує виконання доручень 

міського голови, здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи 

відділу, проектів рішень, що виносяться на розгляд ради або її виконавчого комітету.  

2.4.За дорученням начальника юридичного відділу розглядає пропозиції, звернення, 

заяви, що надходять до Арцизької міської ради, готує відповідні матеріали та подає їх на 

розгляд міському голові. 

2.5.За дорученням начальника юридичного відділу перевіряє відповідність 

законодавству проектів розпоряджень, рішень ради та її виконавчого комітету, інших 

актів, що подаються на підпис міському голові та проектів договорів, контрактів, що 

укладаються міським головою. 

2.6.Представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Арцизької 

міської ради та її виконкому в судах та інших органах з правом діяти від їх імені без 

додаткового уповноваження. 

2.7.Виконує доручення начальника юридичного відділу в межах компетенції відділу.  



Права 

3. Головний спеціаліст юридичного відділу має право: 

3.1.Представляти без додаткового уповноваження інтереси міської ради та її 

виконавчого комітету в судах, органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності. 

3.2.Отримувати у встановленому законом порядку від посадових осіб органів 

державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових 

обов’язків. 

3.3.Вносити в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення роботи 

міської ради з юридичних питань. 

3.4.Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на 

нього обов'язків та завдань. 

Відповідальність 

4.Головний спеціаліст юридичного відділу несе відповідальність за: 

4.1.Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, покладених на нього 

даною посадовою інструкцією, невиконання розпоряджень та доручень міського голови, 

рішень міської ради та її виконавчого комітету. 

4.2.Порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її 

проходження. 

4.3.Розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відомою під час 

виконання службових обов’язків.  

Інші положення 

5.1.Дана посадова інструкція складена у двох примірниках, одна із яких зберігається 

у відділі організаційної та кадрової роботи, другий примірник зберігається в юридичному 

відділі міської ради. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції. 

5.2.Розділи «Посадові  обов’язки», «Права» та «Відповідальність» можуть бути 

уточнені в разі зміни структури, завдань і функцій відділу. 

5.3.На час відсутності начальника юридичного відділу, відповідно до розпорядження 

Арцизького міського голови, виконує обов’язки начальника відділу. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник юридичного відділу 

міської ради                                                                                           Анастасія СТАНКОВА 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                                Інеса СТОЙКОВА 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а) та копію примірника отримав(-ла): 

 

__________________          
(Дата ознайомлення та отримання 

копії )
 

_________________          
(Особистий підпис працівника)

 

____________________________          
(Власне ім’я та прізвище)

 

 

 


