
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження начальника обласної 
військової адміністрації  
09.09.2022 № 321/2022-р 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ правової та договірної роботи юридичного управління  апарату 

Хмельницької обласної державної адміністрації 

1. Відділ правової та договірної роботи юридичного управління апарату 
Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – відділ правової та 
договірної роботи) утворюється головою обласної державної адміністрації і є 
структурним підрозділом юридичного управління апарату обласної державної 
адміністрації. 

2. Положення про відділ правової та договірної роботи затверджується 
головою обласної державної адміністрації за поданням начальника юридичного 
управління. 

3. Відділ правової та договірної роботи у своїй діяльності керується 
Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами Украї-
ни, розпорядженнями голови, наказами керівника апарату обласної державної 
адміністрації, Положенням про юридичне управління апарату Хмельницької 
обласної державної адміністрації, цим Положенням, а також іншими норма-
тивно-правовими актами. 

4. Основним завданням відділу правової та договірної роботи є організа-
ція правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотри-
мання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних 
актів обласною державною адміністрацією, її керівництвом та посадовими осо-
бами апарату під час виконання покладених на них завдань і функціональних 
обов’язків. 

5.Відділ правової та договірної роботи відповідно до покладених на нього 
завдань: 

1) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у 
відповідній сфері, правильного застосування законодавства в обласній держав-
ній адміністрації; 

2) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам Ук-
раїни проєктів наказів, що подаються на підпис керівнику апарату обласної 
державної адміністрації, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих 
структурних підрозділів; 
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3) вносить керівнику апарату обласної державної адміністрації пропозиції 
щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію у порядку, 
визначеному Мін’юстом; 

4)  проводить роботу, пов’язану із забезпеченням захисту майнових прав і 
законних інтересів облдержадміністрації; 

5) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих 
органів, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій 
дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності 
органами виконавчої влади, готує проєкти правових висновків за фактами 
виявлених правопорушень та в межах повноважень бере участь в організації 
роботи з відшкодування збитків; 

6) організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації 
працівників відділу, роз’яснює застосування законодавства, надає правові 
консультації з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, а 
також за дорученням голови, керівника апарату, начальника юридичного 
управління апарату обласної державної адміністрації розглядає звернення 
громадян, звернення та запити народних депутатів України; 

7) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань 
працівників відділу; 

8) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, 
у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику юридичного 
управління апарату обласної державної адміністрації письмовий висновок з 
пропозиціями щодо усунення таких порушень; 

9) розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових 
актів з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації; 

10) переглядає разом із структурними підрозділами облдержадміністрації 
нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його 
компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством; 

11) інформує начальника юридичного управління апарату обласної дер-
жавної адміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нор-
мативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили 
чинність, або скасування; 

12) разом із заінтересованими структурними підрозділами облдержадмі-
ністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, 
готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх начальнику юридичного 
управління апарату для подальшого надання на розгляд голові, керівнику 
апарату обласної державної адміністрації для вирішення питань щодо підго-
товки проєктів нормативно-правових-актів та інших документів, внесення їх у 
встановленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі 
акти; 

13) здійснює методичне керівництво правовою роботою в апараті обл-
держадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції началь-
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нику юридичного управління для подальшого спрямування на розгляд голови, 
керівника апарату обласної державної адміністрації щодо її поліпшення, 
усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів 
до впровадження новітніх форм і методів діяльності відділу; 

14) за дорученням начальника юридичного управління, заступника на-
чальника управління – начальника відділу представництва інтересів у судах 
забезпечує виконання інших завдань. 

6. Відділ правової та договірної роботи має право: 

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами обл-
держадміністрації, підприємствами, що належать до сфери її управління; 

2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на 
нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші 
матеріали від посадових осіб територіальних органів і підприємств, що нале-
жать до сфери управління облдержадміністрації. 

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують 
оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані невід-
кладно подавати необхідні матеріали на вимогу відділу правової та договірної 
роботи; 

3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів облдержадмі-
ністрації, її апарату спеціалістів з метою підготовки проєктів нормативно-
правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, 
які проводяться відділом правової та договірної роботи відповідно до покладе-
них на нього завдань; 

4) інформувати начальника юридичного управління апарату обласної 
державної адміністрації про покладення на відділ обов’язків, що виходять за 
межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного 
подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами тери-
торіальних органів і підприємств, що належить до сфери управління облдерж-
адміністрації. 

7. Обласна державна адміністрація зобов’язана створювати умови для 
належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу правової та 
договірної роботи юридичного управління апарату, забезпечувати їх окремим 
приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами 
та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-
правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літера-
турою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового 
забезпечення, а також доступом до інформаційних баз. 

8. Відділ правової та договірної роботи юридичного управління апарату 
утворюється у складі начальника відділу та головних спеціалістів. 

9. Начальник відділу правової та договірної роботи юридичного управ-
ління несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених у 
цьому Положенні. 
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10. Начальник відділу правової та договірної роботи, головні спеціалісти 
відділу правової та договірної роботи призначаються на посаду і звільняються з 
посади керівником апарату обласної державної адміністрації відповідно до 
вимог Закону України “Про державну службу”. 

11. Начальник відділу правової та договірної роботи: 

1) забезпечує виконання завдань, покладених на відділ правової та 
договірної роботи та несе персональну відповідальність за їх виконання ; 

2) може подавати пропозиції начальнику юридичного управління апарату 
облдержадміністрації щодо заохочення або притягнення до відповідальності 
працівників відділу згідно із законодавством. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


