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іагіиьні по. юження

І. Юридичний відділ університет) етворкн ться > відповідності і $ Загальним положенням про 
юридичну служб\ міністерства, іншою центрального органу державної виконавчої влади, 
державного підприємства, установи, організації, затвердженого посгановою Кабінет) 
Міністрів України від 27 серпня І 1)У5 року. В склад юридичного ві.ітіл) у відновідносіі із 
штатним розкладом введена посада начальника юридичного відді іу 
фахівця 1 категорії, та фахівця 2 категорії юридичного відділ). Начальник юридичного 
відділ) підпорядковується безпосередньо ректор) )нівсрситет\. Фахівець І іа 2 кагеюрії 
юридичного ві.чділу піднорядковуї ться начальник) юридичною від и іу .

іивОштя юридичного віАдіїу

• Основним завданням юридичного нідді.і> г організація правової роботи, спрямованої 
на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимої 
актів мкоіюдаветва. інших нормативних документів установою, а також 
співробітниками під час виконання покладених на них обов'язків.

• У евоїй діяльності юридична служба керується Конституцією і іаконами V'країни, 
постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президент 
України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінет) Міністрів України, ним 
положенням та іншими нормативними актами. З питань ведення правової робоїн 
юридична служба ксрупься рекомендаціями Міністерства юстиції України 
І()ри. и і ч 11 и і і ні іді-і ) ніверси і е і х

• організуй іа іабезнечуі правильне виконання акіів іакоиодавегва. іншнч нормаїннпнх 
актів і документів, иодаї керівництв) пропозиції щодо вирішення правових ниіань 
виробничої, економічної і а соціальної дія іьноеті четаиови:

• координу* робот) і бере безпосередню участь у підгоювці наказів та інших акіів 
підприємства, що реїл.ткм відносини структурних підрозділів. їх майнову 
відповідальність:

• перевірж відповідність іаконодаве і в\ проектів наказів, інших актів, що подаються на 
підпис керівник) університет), та візи їх $а наявності і иоюдження цих проекпв 
іаінгересованиуіи підрозділами. Прийняття актів правового характер) без попередньої 
перевірки юридичною службою не допускається:

• готує і вносить \ встановленому порядку пропозиції про (міну чи скасування 
відомчих нормативних актів та актів установи, що фактично втратили чинність, не 
відмові іають умовам діяльності або видані < порушенням вимої іаконодансіва:

• $дійсшо< контроль иі відповідністю иіконодавсгну акіів. прийнятих керівниками 
сірукіурних НІ іроиілів. юновіда< ректор) університет) про вживання іаходів ю їх 
зміни чи скасхвання:

• бере учасіь \ піцоговці. укладанні та контролі <а виконанням іосіюдарських 
ююворів ( контрактів ) ( і і і і і іи у ш  підирш Уісгвами. установами, організаціями. іа« 

правову о ц ін к у  їх проектам:



організуй претензійну га воле почовну роботу: представлж у встановленому законом 
порядку інтереси універеитсіу в сулах, інших органах з розгляду правових питань і 
спорів. дає правову о ц ін к у  претензіям, що пред'явлені установі чи установою > зв’язку  
із порушенням її майнових прав і законних ініересів. контролю* додержання 
сі рук (у рними пілро злі лами встановленого із унівсрсиїсіі порядку пред'явлення і 
розі ляду претензій:
аналізує наслідки розі лялу претензій. позовів і с у д о в и х  справ, практику укладання іа 
виконання договорів ( кон фактів ): вносить ректору упіверситету пропозиції щодо 
удосконалення правової о забезпечення і осподарської діяльності: 
лаг висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської 
заборгованості, непродуктивних витрат га правову о ц і н к у  фактам нестач, крадіжок, 
безгосподарності, псування майна: розі ляда* матеріали про відшкодування за рахунок 
винних осіо матеріальної шкоди, що іоіуються відповідними підрозділами на основі 
економ і ко-11 равового аналізу даних бу хгалтсрської о о о л ік у  і статистичної звіїності. 
інших документів фінансово-господарської діяльності університету та маїеріадіїз 
перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами: 
спрнж додержанню законності у реалізації прав ірудовото колективу під час 
вирішення ним питань вирооничого характеру і соціальної о розвитку; бере участь у 
піліоговці колективного договору. контролюї виборні оріанп тру.ювоїо КО.ІСКІІІІЗХ і 
ии іань закоподавсгва. що ст'осу юі ься їх повноважень:
разом з відповідними підрозділами універсиіеіу бере участь у підіоіовці заходів 
щодо трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на робочому місці: падаї 
правову допомоіу пранівникам у ннзерситсіу. які ноі реоу юі ь соціальної і» захисіу: 
забезпечу! правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійною, іншої о 
законодаїзспза. що зачіпають права і законні інтереси працівників, вносить пропозиції 
рекюру університету про поновлення йору пісних прав: в разі невиконання ізи у іо і 
закоподавс і ва при звільненні працівника з роботи. переведенні на іншу робо і у 
притягненні-до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності. да< письмовий 
висновок з пропозиціями щодо у су нення порушень:
сприяє своєчасному вживанню заходів за протестами га поданнями проку раї у ри. 
окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами арбітражною с у д у . 
відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів: 
оріаиізуг і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань 
працівників підприємства, інформуй про законодавство, роз’ясню* і с н у ю ч у  пракіику 
його засюсу вання. да< консультації з правових питань.

Юридичний «іі)і)і.і університету лик прано:

перевіряю юдержання законносіі в у ніверси іеі і га ііого с і ру кіл рііих підрозділах: 
одержу ва і и у вс і аиовдеиому порядку віл посадових осіб університету і йоіо 
структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні 
Д.ія виконання покладених на нього завдань:
інформувати ректора університету у разі покладання па нього ( юридичний відділ ) 
виконання робоїи. що не належить до функцій юридичного відділу чи виходиіь за 
йою межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не 
надаю і ь доку мен і и. інші мат еріали, необхі;ші для вирішення нору пісних ни гань: 
залучати за згодою керівника структурного підрозділу університету відповідних 
спеціадіспв для підюювки нроекіів нормативних актів іа інших документів, а також 
для розробки і здійснення заходів, які проводяться юридичним ВІДДІЛОМ ВІДПОВІДНО ДО 
покладених на ньою обов'язків:
ораш у часи, у засіданнях дорадчих і кодеї іадьпих органів, нарадах, які проводят ься в
у н і вереи і е і і у разі розгляду на них питань щодо практики застосування 
закоподавс гва:



• пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством 
проектів рішень, наказів, інших правових актів установи, що суперечить закону, є 
обов'язковими для розгляду керівником установи та її структурних підрозділів;

• університет зобов'язується створювати умови для нормальної роботи і підвищення 
кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечувати їх певним приміщенням, 
телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання 
службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими 
матеріалами, іншими посібниками та лі тературою з правових питань.

Склад юридичного відділу:

• Начальник юридичного відділу - Каленська Світлана Семенівна 

З І Іоложенням ознайомленні:


