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КАN4,ЯНКА-БУЗЬКА РАИОННА ДЕР}КАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕ
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Про заmверdэtсення Поло)ttення
про вiDdiл правовоzо
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правоохоронншмu ор?аншмu,
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Бузькоi
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аdмiнiсmрацii

Вiдповiдно до ст.ст. 5, б Закону Украiни <Про мiсцевi державн1
адмiнiстрацii>, Загального положення про юридичну службу MiHicTepcTBa,
iншого органу виконавчоТ влади, державного пiдприемства, установи та
органiзацiТ, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
26.I|.2008 J\Ъ 1040, розпорядженнrI голови Кам'янка-БузькоТ раЙонноi
державноТ адмiнiстрацiТ вiд 07.11.2018 J\Ъ 759102-08/18 <Про введення в дiю
розпорядження голови районноТ державноТ адмiнiстрацii вiд 24.09.2018
Ns 645102-08/18>:

1. Затвер дити Положення про вiддiл правового забезпечення, взасмодii з

правоохоронними органами, оборонноТ та мобiлiзацiйноТ роботи аПаРаТУ

Кам'янка-Бузькоi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, що додасться.
2. Вважати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження гQЛОВИ

районноi державноТ адмiнiстрацii вiд 19.02.2018 J\Ъ 1I2l02-08l|8 
'1ПРОзатвердження Положення про вiддiл правового забезпечення, взасмодiТ З

правоохоронними органами, оборонноi та мобiлiзацiйноТ роботи, запобiгання та

раионно1 державноТвиявлення корупцiТ апарату Кам'янка-Бузькоi
адмiнiстрацii>.

З. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керlвника
апарату районноi державноi адмiнiстрацiТ Л. Височанськj/.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

районноТ державноi адмiнiстрацii

полоIdЕннrI
про вiддiл правового забезпечення, взаемодiт з правоохоронними орfанами,

оборонНоi та мобiлiзацiйноi роботи апараry Кам' янка-Бузькоi районноi
державноi адмiнiстрацii

взасмодiТ з правоохоронними
Кам'янка-Бузькоiроботи апарату

районноi державноi адмiнiстрацii (далi - вiддiл) утворюеться розпорядженням
голови районноТ державноi адмiнiстрацii.

2. Вiддiл е структурним пiдроздiлом апарату Кам'янка-БузькоI районноТ
державноi адмiнiстрацii.

3. ВiддiЛ пiдпоряДковуеться керiвнику апарату районноi державноТ

укратни <про державну службу>, кпро мобiлiзацiйну пiдготовку та

мобiлiзацiю>, <Про оборону УкраiЪи>, <<Про державну тасмницю>), актами

ПрезидеНта Украiни, Верховноi Ради УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,

MiHicTepcTB та iнших центрzLпьних органiв виконавчоi влади, постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26 листопада 2008 року Jф 1040 кПро

затвердженнlI Загального положення про юридичну службу MiHicTepcTBa,

iншого органу виконавчоi влади, державного пiдприсмства, установи та

органiзацii>, розпоряДженнямИ голiВ обласноТ та районноi державноТ
а!мiнiстРацii, наКазамИ керiвника апарату районноТ державноi адмiнiстрацii,
регламентом районноi державноi адмiнiстрацiт, iншими нормативно-правовими
актами вiдповiдно до напрямiв роботи, а також цим Положенням. З питань

органiзаЦii та проВеденнЯ правовоi роботи вiддiл керусться актами MiHicTepchBa

юстицii Украiни.

5. Вiддiл очолюе начаJIьник, який призначасться на

jф

посаду ,.1

звiльняеТься З посадИ керiвником апарату районноТ державноi адмiнiстрацli
згiдно iз законодавством про державну службу. Працiвникiв вiддiлу призначае

на посадУ та звiльняе з посади керiвник апарату 
'районноi 

державноТ

адмiнiстрацii згiдно iз законодавством lrро державну службу.

У разi вiдсутнОстi Ёачальника вiддiлу його обов'язки виконуе працiвник

вiддiлу, на якого покjIадено обов'язки начаJIьника вiддiлу.

6. Вiддiл пiд час виконання покладених на нього функцiЙ взаемодiс iЗ

структуРнимИ пiдроздiламИ обласноi .державноТ адмiнiстрацii, районноТ

д.р*u""Оi адмiНiстрацii, органамИ мiсцевого самоврядування району,
правоохоронними органами, вiйськово-мобiлiзацiйними та вiйськовими



пiдроздiлами, дислокованими на територii
MiHicTepcTB та iнших центр€lльних органiв

установами, органiзацiями рiзних фор,
законодавства УкраiЪи.

7. Вiддiл спрямовуе та координуе правову роботу, здiйснюе методичне

керiвництвО i перевiряе fi провеДення у структурних пiдроздiлах районноТ

державноi адмiнiстрацii.

8. Видання розпоряджень голови районноi державноi адмiнiстрацii без

попереднього розгляду та погодження з вiддiлом не допускаеться.

g. Пропозицii вiддiлу щодо приведення у вiдповiднiсть iз

законодавствоМ проектiв розпоряджень, iнших aKTiB районноi державноТ

адмiнiстрацii, що суперечать вимогам законодавства, е обов'язковими для

розгляду керiвниками структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiТ.

10. Основними завданнями вiддiлу е:

10.1. Правове забезпечення дiялъностi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ та

органiзацiя правовоi роботи, спрямованот на правильне застосування, не}хильне

дотримання та запобiгання невиконанню вимог законодавства, iнших
нормативних akTiB районною державною адмiнiстрацiею, iT керiвництвом.,

структурними пiдроздiлами, апаратом та посадовими особами пiд час виконання

покJIадених на них завдань i функцiональних обов'язкiв.

|0.2. Представлення iHTepeciB районноi державноТ адмiнiстрацii та Ti

структурних пiдроздiлiв у судах та iнших органах.

10.3. ОрганiзацiЯ взаемодiТ на територii району органiв державноТ

виконавчот влади з судовими, правоохоронними, контролюючими органами та

iншими державними органами, пiдпри€мствами, установами, органiзацiями

рiзних фор* власностi, об'сднаннями |ромадян та окремими громадянами

УкраiнИ для профiлактикИ правопорушень, rтосилення боротъби iз злочиннiстю,

змЩненн".u*оrп"Ъстi i право.rор"д*у в районi, а також пiдвищення ефективностi

дiяльностi правоохоронних органiв.

10.4. ЗабезпеЧення виконання законодавства з питань оборонноi* та

мобiлiзацiйнот роботи, органiзац tя та виконання завдань територiальнот оборони.

10.5. Органiзацiя планування i здiйснення заходiв, спрямованих на

свосчасне проведення мобiлiзацii.

10.6. Здiйснення заходiв щодо ведення секретного дiловодства та

забезпеченнrI режиму ceкpeTнocTi в ycTaHoBi.

11. Завдання i функцiТ вiддiлу

11.1. У частинi правового забезпечення:

11.1.1. ОрганiзОвуе та бере участь у забезпеченнi реалiзацii державноТ

правовоТ полiтики, .правильного застосування законодавства в районнiй

дЬржавнiЙ адмiнiсТрuцiТ та Ii структурних пiдроздiлах, подае керiвництву

пропозицiТ щодо вирiшення правових питань.

району, територiсtJIьними органами
виконавчоi влади, пiдприемствами,
власностi вiдповiдно до чинного



|t.1.2. Розробляе та бере участь у розробленнi проектiв розпорядженЬ
та доручень голови районноТ державноi адмiнiстрацiТ.

11.1.3. Здiйснюе правову експертизу проектiв розпоряджень голови

районноi державноТ адмiнiстрацii, готуе висновки у разi iх невiдповiдностi
актам законодавства таlабо подае пропозицiТ щодо приведення таких проектiв

у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, погоджуе (вiзуе) ix За

наявностi вiз керiвникiв заiнтересованих структурних пiдроздiлiв.

1 1.1.4. Переглядае разом iз структурними пiдроздiлами раЙонноТ
державноi адмiнiстрацii розпорядження голови районноi деРЖаВНОТ

адмiнiстрацiТ та iншi документи з питанъ, Iцо належатъ до його коМПеТеНЦiТ, З

метою приведення ik у вiдповiднiсть iз законодавством, подас вiДпОВiДНi
пропозицiТ головi районноi' державноi адмiнiстрацiТ.

11.1.5. Органiзовус роботу, пов'язану з укладенням договорiв
(KoHTpaKTiB), бере участь у ix пiдготовцi та здiйсненнi заходiв, спрямованих
на виконання договiрних зобов'язань, забезпеченнi захисту майнових пРаВ i
законних iHTepeciB районноi державноi адмiнiстрацii, а також погоДЖУе
(вiзуе) проекти договорiв за наявностi погодження (вiзи) кеРiвНИКiВ
заiнтересованих структурних пiдроздiлiв.

11.1.6. Органiзовус претензiйну та позовну роботу, здiйснюс конТРОЛЬ

за ii проведенням.

|I.I.7 . Аналiзуе матерiали, що надiйшли вiд правоохоронних i
контролюючих органiв, результати позовноi роботи.

11.1.8. Сприяс правильному застосуванню aKTiB законодавстВа ПРО

працю.

1 1.1.9. Здiйснюе заходи, спрямованi на пiдвищення рiвня правовиХ
знань працiвникiв районноi державноТ адмiнiстрацii та if структурних
пiдроздiлiв.

1 1.1.10.Забезпечус в установленому порядку представлення iHTepeciB

районноi державноi адмiнiстрацii та if структурних пiдроздiлiв у сУДаХ Та

iнших органах. ч

11.1.11.Готуе iнформацiйнi, довiдковi та iншi матерiали з питань
застосування законодавства.

11.1.12.Визначае розпорядження голови районноi державноТ
адмiнiсТрацii, якi носятЬ нормативно-правовий характер та пiдлягають

державнiй реестрацii в Головному територi€tJIьному уiтравлiннi ЮСТИЦii У
львiвськiй областi.

1 1.1.13.За дорученirям керiвництва районноТ державноi адмiнiстрацiТ
виконуе iншi завданнЯ щодО правового забезпечення дiяльностi районноТ
державноi адмiнiстрацiТ та fi структурних пiдроздiлiв.

\|.2. У частинi мобiлiзацiйноТ роботи:



tI.2.1. РозробляС i подае керiвництву райдержадмiнiстрацii проекти

норматив"о-rрuuьвих akTiB з питань мобiлiзацiйноi пiдготовки та мобiлiзацii,

||.2.2. Здiйснюс iнформацiйне i методичне забезпечення мобiлiзацiйноТ

пiдготовкИ та мобiлiзацii органiв мiсцевого самоврядування, пiдприсмств,

установ i органiзацiй, що .r.ръбувають У державнiй або комун€lJIьнiй власностi

(у rorY числi у спiльнiй власностi територiальних |ромад i переданi до сфери ix
yrrpu"rri""r1, якi з€rлучаються ними до виконання мобiлiзацiйних завдань

(замовленъ).

|t.2.З. ОрганiЗовуе i координуе поРоту щодо розроблення проектlв

мобiлiзацiйного плану, довгострокових r рiчних про|рам мобiлiзацiйнот

пiдготовки району вживае заходiв для забезпечення ik виконання,

||.2.4. Органiзовуе роботу з визначення потреб (обсягу) у фiнансуваннl
заходiв з мобiлiзацiйноi пiдготовки.

\|.2.5. Бере участЬ в укладеннi договорiв (KoHTpaKTiB) про виконання

мобiлiзацiйних завдань (замовленъ) з пiдприемствами, установами та

органiзацiями.

|t.2.6. Вживае заходiВ щодо виконаннlI пiдприемствами, установами та

органiзацiями мобiлiзацiйних завдань (замовлень) вiдповiдно до укJIадених

договорi в ( KoHTpaKTi в).

||.2.7. у випадку лiквiдацii (реорганiзацii) пiдприемств, установ та

органiзацiй подае гrропозицii з питанъ передачi мобiлiзацiйних завдань

(замовлень) iншим структурам.

11.2.8. Здiйснюе контролЬ за створенням, зберiганням та обслуговуванням

мобiлiзацiйного резервУ матерi.tл""о-r.""iчних i сировинних pecypciB Еа

пiдприемствах, в установах та органiзацiях,

||.2.g. Подас пропозицiТ у межах cBoik повноваЖень щодо формування

довгострокових i рiчних програм мобiлiзацiйноТ пiдготовки.

1t.2.10. Органiзовуе роботу, пов'язану з визначенням можливостi

задоволе""" .rоrреб Зброiiних Сил, iнших вiйськових формувань, нацiональнот

економiки та забезпечення життедiяльностi населенНя в особЛивий перiод, 9

|1.2.11. Сприяе вiйськовому KoMicapiaTy у його роботi в мирний час та пlд

час мобiлiзацii.

1,|.2.|2. Органiзовус роботу спiльно в вiйсъковим KoMicapiaToM з

бронювання вiйсiковозобОв'язаних i контроль за веденням Тх облiку, забезпечу€

,rЪдu""" вiдповiдноТ звiтностi, подас пропозицii щодо бронювання

вiйськовозобов'язаних на перiод мобiлiзацiт та на воснний час,

||.2.13. Забезпечус додержання режимУ ceкpeTHocTi пiд час здiйснення

захолiв з мобiлiзацiйноi пiдготовки.

||.2.14. Готуе rцорiчну доповiдь про стан мобiлiзацiйноi готовностi та про

хiд виконання до".о.rро*о""* i рiчних програм мобiлiзацiйноi пiдготовки,

11.3. У частинi роботи щодо взаемодiТ з правоохоронними органами:



11.3.1. Бере участь в реалiзацiТ заходiв щодо з€lJIучення виробнИЧОГО

потенцiалу виправних колонiй Львiвщини в eKoHoMiKy регiону.

1I.З.2. Проводитъ збiр, узагаJIьнення та аналiз статистичноТ та iНШОi

iнформацii з правоохоронних питань, готус вiдповiднi пропозицiТ для ГОЛОВИ

районноi державноТ адмiнiстрацii.

1|.4. У частинi оборонноТ роботи:

||.4.1. Сприяе дислокованим на територii району пiдроздiлам ЗбрОЙНИХ

сил Украiни та iншим вiйськовим формуванням у виконаннi покладених на них

завдань.

|\.4.2. Бере участЬ в реаrriзацii заходiв спрямованих на вирiшення питань

пiдготовки |ромадян Украiни до вiйськовоi служби, пiдготовки призовникiв з

вiйськово-технiчних спецiальностей та вiйськово-патрiотичного виховання.

1 1.4.3. Забезпечуе спiльно з районним вiйськовим KoMicapiaToM

проведеннЯ приписки та призову |ромадян УкраIни на строкову вiйськову
службу, вiдборУ громадяН на вiйськову службу за контрактом i службу у
вiйськовому резервi, навчальнi (або перевiрочнi) та спецiальнi збори.

||.4.4. Органiзацiйно забезпечуе проведення вiдбору кандидатiв для
вступУ дО вищиХ вiйськовиХ навчаJIьних закладiв MiHicTepcTBa оборони

УкраiЪи.

11.4.5. У межаХ компетенцii спiльно з районним вiйськовим KoMicapiaToM

органiзоВуе та виконус завдання територiальноi оборони на територiТ району,
iх забезпечення.здiйснюеюе заходи щодо 1х заOезпечення.

1 1.4.6. Органiзовус роботу щодо здiйснення шефства над вiйськовими
частинами на територiТ району.

12. Вiддiл мае право:

|2.1. ПеревiрятИ дотриманшI законностi в структурних пiдроздiлах

районноi державноi адмiнiстрацiТ.

l2.2. ОдержуВ ати У встановленому порядку вiд посадових осiб органiв

виконавчоТ влади, органiв мiсцевого самоврядуваншI, керiвникiв пiдприсмств,

установ, органiзаЦiй докуМенти, висновки, довiдки, розрахунки, iншi матерiали,

необхiднi для виконання покJIадених на нього завдань.

|2.з. IнформУвати керiвництво у разi покладення на нього виконання

роботи, що не нzlJIежить до функцiй вiддiлу чи виходить за ik межi, а також у
випадках, коли вiдповiднi посадовi особи не подають документiв чи iнших

матерiалiв, необхiдних для вирiшення порушених питань.

|2.4. ЗалучатИ за згодОю керiвникiв структурних пiдроздiлiв районноТ

державнОТ адмiнiстрацiТ вiдповiдниХ спецiалiстiв для пiдготовки проектiв
" ,кож для розробки i здiйсненнянормативних актlв та 1нших документlв, а та

заходiв, якi проводятъся вiддiлом вiдповiдно до покладених на нього обов'язкiв.

|2.5. ГотуватИ i доводитИ iншим' структурним пiдроздiлам районноТ

державнОi адмlнiстрацiТ, основниМ г€tлузевиМ органам, органам державноТ



влади та мiсцевого самоврядування, вiйськовим пiдроздiлам, пiдприсмствам,

установам, органiзацiям рiзних форпл власностi обов'язковi для виконаннrI

вказiвки щодо впровадження В життя рiшень з питань планування

методологiчного та методичного забезпечення мобiлiзацiйноi пiдготовки в

районi, з питань правоохоронноТ та оборонноi дiяльностi.

|2.6. Контролювати та перевiряти виконання пiдроздiлами районноТ

державнОТ адмiНiстрацii, органами державноi влади та мiсцевого

самоврядування, вiйсъковими пiдроздiлами, пiдприемствами, установами,
органйацiями рiзних форм власностi Законiв Украiъи, указiв, розrIоряджень,

дЬру"."" Президента УкраiЪи, постаноВ, розпоряджень, Дор)л{ень Кабiнету

MiHicTpiB УкраТни, розпорядженъ, доруrень та iнших рiшень голови обласноТ

д.рrпuurrот адмiнiстрачii, голови районнот державноi адмiнiстрацii з

мобiлiзацiйних, оборонних та правоохоронних питань.

12.7. ОтримуВ ати У встановЛеномУ порядку вiд посадових осiб органiв

виконавчоi владI4 та мiсцевого самоврядуваннrI, вiйсъкових пiдроздiлiв,

керiвникiв пiдприсмств, установ,
iншу iнформацiю, необхiдну для

функцiй та обов'язкiв.

12.8. IнформУватИ керiвниЦтво райОнноi державнОi адмiнiСтрацiТ у разi

покладання на нього виконання роботи, що не наJIежить до завдань, функцiй та

обов'язКiв вiддiлУ, чи вихОдитЬ ia його межi, а також у випадках, коли посадовi

особи не подають або не вчасно подають документи та iншi матерiали,

необхiднi для вирiшення порушених питанъ.

t2.g. Залучати за згодою вiдповiдних керiвникiв, спецiалiстiв для

пiдготоВки iнфоРмацiй, довiдоК та iнших матерiалiв, проектiв рiшень районноТ

державнОi адмiнiстрацiТ чи iх робочих органiв, здiйснення перевiрок виконання

pu"i-. прийнятих рiшень з питань, що н€tлежать до його компетенцii,

12.10. СкликатИ нарадИ з питанъ, що н€tлежать до компетенцiТ вiддiлу.

I2.||. Брати участЬ у сесiях районноi ради, нарадах, засiданнях Колегii

районноi д.р*uu"оi адмiнiстрацii, контролюючих та iнших державних органiв,

ъiй.uпоu"* .riдроздiлiв з питань, Що стосуються завдань, функцiй i обов'язкiв

вiддiлу.

|2.|2.подавати головi райдержадмiнiстрацii пропозицii про заохочення

працiвнИкiв, якi бралИ }л{астЬ у розробцi, пiдготовцi та проведеннi вiдповiдних

заходiв щодо объронноi роботи, мобiлiзацiйнот гtiдготовки та взаемодii з

правоохОроннимИ органамИ, а такоЖ щодО накладаннrI стягнень на осiб, якi

допустили порушення вимог законодавства i вiдповiдних рiшень голови

районноi д.рu,u""оi адмiнiстрацiт з питанъ мобiлiзацiйнот пiдготовки, обороннот

та правоохоронноI роботи.

|2.1З. Вносити пропозицii головi районноi
матерiаЛьно-техНiчного забезпечення правоохоронноТ,

вiйськових пiдроздiлiв району.

органiзацiй документи, висновки, довiдки
виконання покладених на вiддiл завдань,

держадмiнiстрацii щодо
мобiлiзацiйноТ дiялъностi

13. Начальник вiддiлу:



, 13.1. Здiйснюс керiвництво вiддiлом, несе персон€IIIьну вiдповiДальНiСТЬ
за органiзацiю та результати його дiяльностi.

IЗ.2. Подас на затвердження головi районноi державноi адмiнiСТРаЦii
положення про вiддiл.

1З.3. Органiзовуе роботу працiвникiв вiддiлу, розподiляс обов'язки МiЖ

ними, дае вiдпОвiднi дору{енНя щодО виконанНrI поклаДених на вiддiл завдань i

доручень керiвництва.

|з.4. Визначае права та обов'язки працiвникiв вiддiлу, подае на

затвердЖеннrI керiвникУ апаратУ районноi державноТ адмiнiстрацii посадовi

iнструкцii працiвникiв вiддiлу.

1з.5. Бере у{астЬ у засiданнях, нарадах та iнших заходах з питанъ, Що

нuшежатъ до компетенцii вiддiлу.

13.б. Плануе роботу вiддiлу, вносить пропозицii щодо формування
планiв роботи районноТ державноi адмiнiстрацii.

|з.7. Вживае заходiв до удоскон€lJIення органiзацiТ та пiдвищення
ефективностi роботи вiддiлу.

13.9. Здiйснюс прийом |ромадян, працiвникiв органiв виконавчоi влади

та мiсцеВого самОврядуваНня, правОохороннИх органiв, вiйськових пiдроздiлiв,
предстаВникiВ пiдприемств, установ та органiзацiй, розгл ядае Тх гlропозицii,

заяви) скарги i вносить керiвництву районноi державноi адмiнiстрацiт за

резулътатами Тх розгляду вiдповiднi пропозицii.

13.10. Забезпечуе дотримання у вiддiлi правил внl,трiшнього службового

розпорядку та виконавськоi дисциплiни.

13.11. Несе вiдповiдальнiсть за ведення секретного дiловодства та

забезпечення режиму ceкpeTнocTi в ycTaHoBi.

14. Робота вiддiлУ здiйснюеться з додержанням режиму TaeMHocTi

вiдповiдно до законодавства з цих питань, мобiлiзацiйне та секретне

дiловодСтво повИнно весТись У спецiальНо обладнаних примiщеннях згiднq з

постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 02.10.2003 J\b 156l-t2, роздiл VIII.

15. СтруКтура i чисельнiсть вiддiлу, фо"д оплати працi працiвникiв

затвердЖустьсЯ головоЮ районноi державнОi адмiнiстрацiТ в межах граничноТ

чисельностi вiдповiдно до штатного розпису та кошторису на утримання
апарату районноi державноТ адмiнiстрацiТ.


