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Вiдповiдно дсl cTaTTi 6, пунктlr4l частини J ста,гтi З9, статей 4j" 44 _1irкoгti,

УкраiЪи <Про мiсrtевi державнi адмiнiстрацiЬ>. Зага,тьного flо.]Iоя(еtit;я llpо
ЮРИДИЧнУ службу MiHicTepcTBa, iншого органу виконавчоТ влади, деряdа.ЕI{ого
iтiдшiэисмства, установи та органiзацii, затвердженого постановOtо KatiiHeTy
MiHicTpiB YKpaTrrrr вiд 26.i1.2008 ЛЪ 1040, розпорядження гOJIOви раг'tсrнттсi'
ДеГ)}ltа,RllОТ адrчiiнiстраuiТ вiд 1а"Ш.2021 ЛЬ 2la2-0\l2i <rГфо з8тIз0!}j{}г"*1-1i{iт

Регла;пценrу ЛьвiвськоТ районноТ лержавноТ адмiнiстрацii'>:

i. Заlвердити Положення про вiддi;r з iлитань правовс}l,о забL-;згjl],чеi,iгi,]
al]aijtlIi.ЛbBiBcbitot районноТ дер;кавноi адмiгriстраl_tiТ. що додасIься.

2. КОНтроЛь За виконанняN{ розлорядiкення покласти IJa B.cl. кг:рiвнi.tяа
ailapaT,y районноТ дер}кавноТ адмiнiстрачiТ Рслксолану fiякiвнич.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розгlорялження головрI
palioHHoT державн оТ адм iнicTpauiT

ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл з питань правового забезпеченЕя апарату

Львiвськоi районноТ державноi адмiнiстрацii

I. Загальнi положення

i.t. Вiддiл з питань правового
дер]кавноТ адмiнiстрацiТ (надzuri

дер)t(авнOТ алмiнiстраuiТ.
1.2" Вiддiл с структурним пiдроздiлом аfiара,т-у pai"toltHoi' деi;1}ltilliýr-lТ

адмiнiстрашiТ.
1.З. Вiлдiл пiдпорядкову€ться керiвнику аflарату районгtоТ jlop}ltil,Blii-;i

адмiнiстрацiТ" оперативно - головi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ.
i,4, У своТй дiяльностi Вiддiл керусться Конст,ит},цiсrс YK:JlaiHr,l T,ii

заt(онаlvtи УкраТни, актами Президента УкраiЪи, ВерховноТ Радlз YK:pliTHlt"
Кабiне'гу i\4iHicTpiB УкраiЪи. MiHicTepcTB та iншtих центраirън{{х 0ргаrti;ч
ýi4КОнаВЧоi влади, Загальним I1оложенням про FоридиLIну слчяtбч nlii+ic геtrэсr,вr.
tнulогtl оргаЕу виконавчоТ влади, державного пi,цпрl,rсшrс,гв;1, ус:гаii{]вt] li]
ОРГаьiiзацiТ, затвердженим постановою Кабiнет,ч MiHicTpiB },-Kpai'H1.1 вi,.ц

25. i 1 ,2008 ЛЪ1040, розпорядженнями та дOрученнями голiв об",lас:нсл тii
РаЙОНнОi Державних адir,tiнiсграцiй, накЕLзамr{ керiвника апараау райогiнс,Т
ДеРЖаВНOi адмiнiстрацiТ, Регламентом ЛьвiвськоТ райсlнноТ дертtавн*l'
аДМi НiСтрацiТ, цим Положенням та iншими нормативно*Iтравовимii aкl ам ?1,

lJ питань органiзацiТ та проведення правовоТ робот,и Вiддiл j.;ер,},сIьi--я

i]екOil,lендаlliями MiHicTepcTBa юстицii УкраТни.
1,5, ОсноВними завдаЕrIями Вiддiлу с fiравове за-безпечення ,цiя,льнilгl;

Pai,:ioHHoT ДержавноТ адмiнiстрашiТ, а також надання методlт.iноТ та itTiпcli
тiрак,гичноТ допомOгI{ З правових IIитань. органiзацiя ПРаВОВ,Эi 1зiэбо.l,rл.
сllрямованот на правильне застосування. неухильне додOр)ttання та запоблгаппя
t{евitконанi{Ю виlчIоГ aKTiB законодавства, iнлtiих норд.{ативнL{х ,т{(-)к"уrцен,гiв

]э;ttlонноТ ДOР}К&ВНt;Т адмiнiстрацii iT керiвництвом, структурниьtи ltiдрtlзлi;iа-r,лtt..
а{IаратOh{ та посаДOви]\{и особамtl районноТ дер}кав}iоТ едпдiнiстрацiТ пi,ii Ч.:l,tj

tst{кGнанНя покладених на HI{x завдань i функцiона-чьних обов'язкiв,
l.б. tsiДДiЛ ОЧOлк)С }{ачальник, який прi,lзначасться на |li]сiiдJ/, l,;l,

звi..lьнясться З посади кеiliвникоN{ апаратУ paIloHHoT :цержавнол riдrutiнiстрlашiГ
згiднО lз законоДаtsство]\4 про дерЖавнV слчжбу. ГIpaltiBHlrKiB Biц;ri;i.\/ 1lpt4ЗL{aliz;t-
Fiа ilосалУ та звiльцяtС з г{осадИ керiвниК апаратУ районноТ д*trл;tсавt-тс_li'

адмiнiстрацii згiдно iз законодавством пр0 державну слуяtбу,.

забезпечення апарату JТъвiвськоl гraiir;пriirT
Вiддiл) у,гворюсться голсвOю ilайонвtlл

вiд <<Jё >> 2С}21 року



У разi вiдс}zтностi начальника Вiддiлу його обов'язки викоIJvс праltiвгlик
Вiддiлу" на якого покладено обов'язки FIачальника Вiддiлу"

].7. Вiддiл пiд час виконання покладеник на ньог0 ф)rнrсшiй взасп,tс;дiс: iз
стру-кт-vрними пiдроздiлап,rи обласноТ державноТ адмiнiс,грашil'. районнt_li
Дер,ttавноТ адп,лiнiстрацiТ. органами мiсцевого сап4оврядуRання райirн1,l"
Правоохоронними срганами, територiальними органами MiHicTepcTB та iншrtrх
t tенТрацьних органiв виконавчоТ вJIади, ltiдttрисплстваN{I.1, ус]]ановаNIи,
орr'анiзацiями рiзних фор* власностi вiдповiдно до чI4нногсl закOно.Jа_всlва
УкраiЪи"

1"8. Вiддiл спрямову€ та. кOординуЁ] правовy здiйснrос
пiдроздiлахметодичrrе керiвництво i перевiряс iT проведення у структурних

раtlонгrоТ дертtавноТ адмi нiстрацiТ.
i.9, Видання розпорядх(ень та дору.Iень гO;IсврI районноТ "rtdpжfiвill}i

алмiнiстрашiТ, наказiв KepiBHlrKa апарату без попереднього розгJ{яj{,у 
,{л

fl 0гOдження Вiддiлом не допускасться.
i.i0. ПропозицiТ Вiддiлу щодо приведення у вiдtiовiдrriст,ь jз

Законодавством просктiв розпоряджень голови, iнпrих ак,гiв райоrtноТ дерв;авrлоТ
адмiнiстрацiТ с обов'язковиN4и для розшяду керiвниками 0l.pyi{l,)/pl,i]iy-
пiдроздiлiв районноТ державноТ адмiнiотрацiТ.

У Разi неврахування прOпозицiй вiддiлу або часткOвого ix Bilaxy,B;lня;E
ВiДЛiЛ ПОДаС головi районноТ дер}кавf{оТ адмiнiстрацiТ виснсlвок до Ilp$€]KT}/ ект,а.

i.11. У I\tеЖах своеТ компетенцiТ Вiддiл взаемодiс iз cTpvк,r,ypнtihl].i
rriЛРСlЗЛiлами районноТ деряtавноТ адмiнiстрацiТ, мiсцевими органа]\{и виконав.lоi
ВЛаДИ) ОрГанами мiсцевого самоврядування, установами та органiзацiямrl
р;лйон,i..

II. Завдання i функцii Вiддi-lrу

2,1. Вiддiл органiзовуе та бере участь ,v забезпечегlt-li реалiзаiiir
ДеРХ(аВНОТ ПРавовоТ полiтики. flравильного застосування законOдавствil в

РаЙОННiЙ державнiй адмiнiстраrriТ та iT структyрних пiдроздiлах, гiо,цаt]
керiвништву пропозицiТ шодо вирiшrення правових питань.

2.2. РОЗРОбляе та бере участь у розробленнi просктiв розi]оряilяtfrtiь ir1

дору.iень голови районноi державноТ адмiнiотраuiТ.
2.3. ЗДiйСНЮе Правову експертизу проектiв розпорядже{+ь гс,лOtsи pallot+гtcii

дер}кавнот адмiнiстрацiт, готус висновки У разi ik невiдповiдност] akl-a\{
:законсдавства та/або подас пропозицiТ шодо приведенЕя l,aкldx TlooeKTiB .i
вiдrrовiднiсть до вимоГ чинного законодавства, шOгодll(ус (вiзl,с) Тх за
н аявносТ,i вiз KepiB никiВ заiнтересованих структурних пiдроздiл i в.

2.4. ПеРеглядас разоj\,r iз отруктурними пiлроздiлал,t;т район;тоi'
лерiкавт]ОТ адмiНiстраuiТ розпоряДженнЯ голови районноТ держаiлнi;i
алпtлнiстрацiТ,га iHlIri документи з пиl.ань, що на-цеЖать дlо його KOMiieT,€:]iпii, :
ме,rок) приведення Т,-< _v- вiдловiднiс,гь iз закоtrодавствс}r\,l, гiодас iзiдпr_lвiц:li
г{роllозицiТ головi райояноТ державно'l адмiнiстрашiТ.

FОбот,_.""



2.5. Органiзовуе роботу, пов'язану з укладенl]ям дlэг,сiворiв
(KoHTpaKTiB), бере участь у Тх пiдготовцi та здiйсненнi заходiв. опрямOван{,iх
на в}lконання договiрних зобов'язань, забезпеченнi захисту майнових гttrrав i

законних iHTepeciB районноТ державноТ адмiнiстраuii.. а такrJж llогOдiк_\iс
(вiзус) проскти договорiв за наявностi гlогодяtення (вiзи) KepiBHltKiB
за,iн т ересOваних структурних пiдроздiлiв.

2.6. Органiзовус претензiйну та позOвну роботу, здiriснкlс- кOfJгF}оjть зa

lT проведенням.
2,7 " За дорученням керiвництва parioHHoT державноТ ад{мiiliс:тllалli1

j]озглядас звернення правоохоронних i контролюючих tlрганiв.
2.8, ЗабезгIечус в установлено]\{}, лорядку предстаl]леннrt 111i ц:pclciг

районноТ державноТ адмiнiстраriiТ та iT структурних пiдроздiлiв )у суцаj{ та
iнших органах.

2.9. Аналiзlzс п,tатерiали, щ0 надiйшли вiд tIравоохорOЕiник i
коЕтролFоючих органiв, результати позовноТ роботи.

2.10. Сприяс правильному застосуванню закOнодавства {ipo flpa.tltc.
2.1i. Сприяе додержанню законностi пiд час реалiзацiТ прав трудс}ts;}г()

колективу, бере участь у пiдготовцi та укладеннi колектиtsного догOвOр:/"
2,i2. Здiйснюс заходи, спрямованi на пiдвищення рiвня t]paBoL-}i,lx :J}Iаijъ

працiвникiв районноТ державноТ адмiнiстрацiТ та iT структурних пiдlэсздi,тiв.
iнформуе про нове законодавство, роз'яснюс iснlrючу шрактrtку Ёtого
застосування.

2"1З. Здiйснюс методичне керiвниltтво гIравовою роботою в раr-аоннiй
;1ержавнiЙ адмiнiстрачiТ, перевiряс стан правовоТ роботрI та гIодас на }]озг"ця,ц
I,олови районноI дерiкавноТ адмiнiстрачiТ пропозицiТ шодо 1Т псiлiпшенtiя.
усунення недолiкiв у правовому забезпеченнi дiяльностi адпtiнiстрацiТ.

2.14. Надас безоплатну первинну правсву допоN4огу грс,\,{а.irii{а_м.

рсlз'яснrос застосуtsання законодавства, нада€ правовi консультацiТ з пита{lь. iц0
нацежать до компетенцiТ районноТ державноТ адмiнiстрацii', а також за
дорученням голови районноТ деря(авноТ адмiнiстрацiТ здiйснюс рtl:з,t,l1яl:{
:jRt-"рнень, заяв, скарг" пропозl.тцiй громадян, звернень ,га запi.lти Ha.pO'.!III."t

депут,атiв УкраТни.
2.I5. Готуе iнформацiйнi, довiдковi та iншi

аlмiнiстрацiТ, якi носять нормативно-правовий характер та. ttiдлягакl:iь
державнiit ресстрацiТ в терtlторiальному органi lVliHicTepcTBa нэс,lицiТ
YKpaTHlr.

'2.|7. Проводить гендерно-правову експертизу просктiв розпоряд;ttЁiif,
ГOЛОВИ раЙонноТ державноТ адмiнiстрацiТ нормативно-правового характе{]у,
яКi пiдлягають державнiй ресстрашiТ, за резу.цьтатами якоТ готус висноtsFi}t за
фОРмОю, Що визначена Порядком проведення гендерно-г{равовоТ eKctlepTri:]i1,
Затвердженим tIостановою Кабiнету MiHicTpiB УкраrЪи вiд 28.1 1,2018 Лtj 9q7,

2.18. trIрово;tить аFIтидискримiнацiйrrу експертизy пооектiв
f,

матерiали з питань

районноТ державноТ

розfiоряджень гоJIови районноТ цер}кавнOТ адмiнiстрацii нор\{зтивr!о-



правовог0 характеру, якi пiд;rягаrоть державнiй peccTparriT. за резу.цътаlаьtlt якtlt
готус висновки за формою. tцо визначена Г[орядком провелення tэргаIlал,хи

виконавчоТ влади антид}tскримiнацiйноТ експертLrзи проектiв HGpMt,LTиf]}i{,}-

гIравових aKTiB, затверджениi\4 постановою Кабiнету MiHicTpiB YKpaiЪli вiд
30.01 .2013 лъ 61 .

2.19" За дорученням керiвництва районноТ дер}кавноТ адlriiн]s:граuii'
iJиконус iHiпi завдання щодо правового забезпечення дiяльностi pa,itclнt-ll;t

цержавноТ адмiнiстрацiТ \а iT структурних пiдрозлi;riв вiдп,;вiцл;;,л дLl

Реглал"tенту та цього Положення.

III. Права, обов'язки, вiдповiдальнiсть Вi;ддi;rу-

З. 1. Вiддill мас право:
3. i.1 . Перевiряти додержання законностi в районнif,т ,цеiriкавl+iit

адмiнiстрацii. iT управлirrнях, вiддiлах та iнтлих сгруктурних пiдрtэздilтах,
З.1,2, Одер;куватtl 1l ggтrновленому порядку вiд посадOвих осiб орг;;зiв

виконавчоТ влади. органiв мiсцевогсl самоврядуtsання, KepiBHlTKiB r,li.цтrриt,".ч1:]1-1.

ycTaI]oB. органiзацiй документи, виснсвки, довiдки, г}озрахункrl, iHi_t;i ма,теiэiа,,iiт"

необхiднi для виконання покладеFlих на нього завдаI{ь, фl,нкцir.i та обов'язг;iв.
З метою забезпечення своеLIасного викона}iня завдань, якi потреСлl,rrrгь

оперативного в)Itиття вiдповiдних заходiв, посадовi особti зобов'язалti
невiдкладно пOдавати необхiднi пrатерiа"чи на вимогу Вiддiлу,"

З.1.3. Iнформувати KepiBHlruTBo 1l разi покладення на Flboгo tst{ltоfiaii,li;
обов'язкiв, що виходять за Me;Ki KoмпeTeнiril Вiддiлу, чи не вхOдtIтъ дс] ттеТ, а
також гIро в1,Iпадки неподання або несвосLIасного подання на вl4мOг"r, Вiддi:l;;
гrеобхiднlах матерiалiв посадовими особамll TepitTopizutbHp{x o1tt arliB ,ijtя
вl.трiшення порушених llитань .

:].i.4. Залучати за згодою керiвникiв структурних пiдрозлi-пiв районноТ
/tерЖавноТ адмiнiстраrriТ вiдповiдних спецiа,тiстiв з метою гtiдготовки прtlсктilз
норматрrвно-правових aKTiB та iншrих докутr,tентiв, а також розроб;rеriг,я i

Злitiснення заходiв, якi проводяться Вiддiлопл вiдповiдно до ilоклацсFliiх i]a
}{ього обов'язкiв,

З.1,5. За дор}ченням голови районноТ дерiкавноТ адмiнiстраiliТ брtrт1.1

У"ЧаСТЬ У сесiях раЙонноТ р8ди, засiданнях КолегiТ. нарадах. iнtпих i,tсlрадчллх i
КО.rrегiацьних органах, якi проводяться в районнiй лерiкавнiй aдruriHicтiзalliТ у,
вI{гlадку розгляду на них правоtsих питань.

З"1.6. ГIодавати пропозицiТ щодо прl{ведення 
- 

у вiдшовiiiнiст,ь дс
ЗаКОНОДа,tsСТВа просктiв tr]озпорядх(ень головI{ раЙонноi державноТ адмiнiс гралtiТ"
rЦо сУпереЧатЬ ЗаконУ, якi с обов'язковими лля розг_ilяд}, вiлдi.iтал,,tlt i

з,гlрав"l-r i ннями районноТ дерхtавноТ адпл i нiстрацi Т,

З.2"|, ЗДiйСнiос керiвництво робсlтою Вiддiлч. забезпечус виitOнаtlijя -гi_]

НеС9 ПеРСОНаЛЬНУ вiдповiдалiьнiоть за виконання пок.lIадених на вiдll:i;l заl*даi:Iь"



з"2,2. ПодаС на затвеРдженнЯ головi районноТ дерiкавноТ ад_пtiнiст.рал_liл
положення про Вiддiл.

з.2,З. Органiзовуе роботу Вiддiлу, розподiляс обов'язкll пti:tc
гrрацiвниками Вiддiлу, дае вiдповiднi доручення rцодо виконаFiня пок"]аденi.Lч i.il],
Вiддiл завдань i доручень керiвництва.

З.2.4, Визначас права та обов'язки
затверд}кення керiвнику апарату районноТ
i нструкцii працi вникiв вiддiлу.

З,2.5, Бере участь у засiданнях,),Z.), Depe участЬ у засlданнях, нарадах та iнrших захода.}: paiiclHтi..;i
дер)фiавI]Оi адlriнiстрацiТ прlт обговореннi питань, якi ь!аютЬ вiдношtенi},r1 .ц{}правсвого забезпечення роботи районноТ державноТ адмiнiсrрапiТ.

--л--,:,3л9:_*u:rе 
роботу Вiддiлу, u"o.rru пропозицiТ цодtл форп,iув;:.i;t;япланiв роботи районноi державноТ адмiнiстрацiТ.

3,2,7. Контролюс i перевiряс 
""no"urrn" документiв,

виконання iнших вказiвок керiвниrдтва працiвниками Вiддi;rу.
з.2.8. Вrкивас заходiв до удосконалення органiзашiТ та

ефективностi роботи Вiддiл)r.
3,2,9, Звiтl,с переД головоЮ районноТ державноТ адмiнiс:трацiТ про

вl{конання покцадених на Вiддiл завдань та затверджених планiв роСlс;ти.3,2,10, ЗдiйснюС приr-IоМ гроп{адян, посадових осiб tjp;aiiii:t
виконавчот влади та мiсцевого самоврялування, Представникiв пiдпро,aоп,rт,*.
)/станOВ та органiзаriiй, розглядае ix гrропозиr{iТ, заявl.т. скарг}r i вгтос,итькерiвництву районнот державнот адмiнiстрацiт за результатами ix розгпялчвiдповiднi пропозишiт.

з,2.1 1. Забезпечуе дотриманнЯ У Вiддiлi правил{ вяуз.рirrrньоl.i_,
с.луrкбового розпорядку та виконавськот дисциплiни.

Iv. Заклrочнi поlrоження

4,1, llокЛадення на Вiддiл обов'язкiв, Iцо не наце}кать або вI{ходять ]за
Me;Ki r"lого компетенцii, не допускасться.

4,2, РаЙОННа ДеРЖаВНа аДМiiliстрацiя створюс на:тежнi у,}vlo*}t дJlяефективНоI роботir i пiдвиЩеннЯ кваJliфiкаuiТ працiВникiв i]iддi;r;r, забезгlеч,у.г_
Г;РИП'iiiriеННЯМ, СУЧаСНИМ ЗаСОбамtа оргтехнiкl.i i зв'язкy, ,iun,rrropr.,*,n д"'i5{виконаннЯ службових обов'язкiв, нормативнимt{ акl"ами i ,цовiдкOiвLl|ьfиrutатерiалами з правових питань. .ъ*

4,З. СтрУктура i чисельнiсть Вiддiлу. фонд lэплати прачi rrрацiвнлllчiвзатвердЖустьсЯ головоIО районноТ державноТ адмiнiст.рачiТ u **rrruo гранl,iчнi;Тчисельностi вiдповiднО дО L[Iтатного розпису та коштOрису на yTpi'ýla*Hr]
a]lapaтy районноТ дер}кавноТ адмiнiстРацiТ.

4,4, На ПОСаДУ НаЧfu'IЬНИКа Вiддiлу" го'Iовного сгlецiа;liстil вj;{дi..l\,,гrровiлноt-,о спецiа"тiста вiддiлУ призначасться особа' яка вiдпоВiдас заг.а.jlьii}{п,,вимогам, установленим Законоп,t УкраiЪи кПро Jер/кавн}' С"Ту;кбl,il.^ i.aспецiатьним вимогам,,визначениМ суб'сктом призначе}тня з урах}.l]анняьJ

гrрашiвникiв Вiддi"ч_rz, дgfiз,€. i{a

ДержавноТ адмiнiст,рапiТ пL\uа ll\ii

доручень та

пiдвищення



рекомендацiй, затверджених Нацiонацьним агентством YKpaTHrl з гIитань

дер}кавноТ служби.


