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ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ Шосткинської міської ради
 
І. Загальні положення
1.1.     Юридичний відділ, надалі „Відділ" утворюється міською радою, є виконавчим органом Шосткинської міської ради, їй підзвітний та підконтрольний.
Відділ у своїй діяльності підпорядковується міському голові та її виконавчому комітету.
1.2.    В своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Законом України „При місцеве самоврядування в Україні", рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим положенням.
1.3. Положення про відділ затверджується міською радою.
1.4.  Працівники відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету.
1.5.  На працівників відділу поширюється дія Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування".
1.6.   Положення розроблене на основі „Загальною положення про юридичну службу Міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1995р. № 690.
 
П. Функції та повноваження відділу
а) „Власні повноваження".
Юридичний відділ міської ради:
-   забезпечує правовими засобами законність в діяльності міської ради та її виконавчих органів;
-   організує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
-  перевіряє відповідність законодавству проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, візує проекти рішень, що подаються на розгляд міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови за наявності віз керівників та спеціалістів заінтересованих підрозділів.
У разі невідповідності проектів рішень та розпоряджень міського голови законодавству та якщо внесені до нього юридичним відділом зауваження не враховано, не візуючи проект, юридичний відділ подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення міською радою, міським головою і виконавчим комітетом.
Видання розпоряджень, а також подання на розгляд проектів рішень ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови без попереднього розгляду юридичним відділом не допускається:
-    готує пропозиції щодо зміни або скасування рішень та розпоряджень при
одержанні протестів та подань прокуратури;
-  готує необхідні матеріали до суду (господарського суду) про визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права громадян, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
-  організує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників апарату управління міської ради та виконавчого комітету, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування;
-   дає консультації з правових питань депутатам ради, працівникам апарату управління та інших органів ради;
-   забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих й інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, які стосуються діяльності юридичного відділу;
-  готує необхідні матеріали і пропозиції для інформування міського голови щодо фактів порушень виконавчими органами міської ради рішень ради, виконавчих комітетів, розпоряджень міського голови актів влади, законів України;
-   за дорученням міського голови та ради представляє інтереси міської ради, виконавчого комітету в суді, господарському суді та інших органах;
-    приймає участь при проведенні міським головою та заступниками з питань діяльності виконавчих органів ради особистих прийомів громадян.
 Пункт «Делеговані повноваження»  виключено на підставі рішення Шосткинської міської ради ХХІІ сесії VІ скликання від 31.01.2014р.
 
III. Права відділу
- одержувати від посадових осіб місцевого самоврядування накази, довідки, рішення та розпорядження виконавчих органів міської ради, які необхідні для виконання покладених на відділ завдань;
-   брати участь у проведенні семінарів, інших занять з правових питань;
-   інформувати міського голову у разі покладання на відділ роботи, що не належить до функцій чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;
-   залучати за згодою керівників виконавчих органів міської ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього завдань;
-   брати участь у засіданнях постійних комісій рад і колегіальних органів, нарадах у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.
Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність за законодавством проектів рішень, наказів, розпоряджень міського голови, інших правових актів, що суперечать закону, є обов'язковими для розгляду керівниками виконавчих органів ради.
 
IV. Штати відділу та відповідальність працівників
4.1  Штати відділу затверджуються міською радою, а штатний розклад - міським головою.
4.2  Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови.
4.3. На посаду спеціалістів відповідної категорії посад, які входять до складу відділу, призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту. У виняткових випадках на посаду спеціаліста відділу можуть призначатися особи, які не мають вищої освіти, але навчаються на останніх курсах вищих юридичних навчальних закладів, з проведенням обов'язкового стажування.
4.4  Завідуючий відділом керує відділом, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, розробляє службові обов'язки, вносить пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.
4.5  У разі відсутності завідуючого відділом його обов'язки інший, на якого покладаються ці обов'язки розпорядженням міського голови.
4.6  Оплата праці працівників відділу здійснюється за рахунок бюджетних коштів.
   Покладання на юридичний відділ обов'язків, які не передбачені цим положенням, не допускаються.
 


