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ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського


1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту». 
1.2. Юридичний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі – відділ) створюється і функціонує  відповідно до Загального положення про юридичну службу Міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року             № 1040. Відділ є одним із основних структурних підрозділів університету і підпорядковується безпосередньо ректору.
1.3. Пропозиції відділу щодо приведення актів університету у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду ректором. У разі неврахування пропозицій відділу або часткового їх врахування відділ подає ректору письмовий висновок до проекту акта.
1.4. Покладення на відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.
1.5. Університет зобов'язаний створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно- правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правих питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.
1.6. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними актами, Статутом університету та цим положенням. Із питань організації та проведення правової роботи відділ керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

2. Завдання відділу
2.1. Основними завданнями відділу є:
– організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних актів університетом та його працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків;
– представлення інтересів університету в судах та інших державних органах.

3. Функції відділу

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:
1. Забезпечує правильне застосування в університеті нормативно-правових
актів та інших документів, подає ректорові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних із діяльністю університету.
2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності університету.
3. Проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами університету, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства, подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції, щодо приведення його у відповідність до законодавства.
4. Проводить разом із структурними підрозділами університету (згідно з компетенцією відділу) роботу з перегляду актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність до законодавства.
5. Інформує ректора університету про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
6. Аналізує договірну роботу університету. Проводить реєстрацію укладених договорів, веде їх облік. Перевіряє оформлення, виконання та зберігання договорів іншими підрозділами університету, що займаються оформленням та виконанням договорів. Проекти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) відділом за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують.
7. Бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів університету в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань.
8. Організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів.
9. Бере участь у виконавчому провадженні по виконанню рішень судів, інших органів, виконання рішень яких покладено на державну виконавчу службу.
10. Сприяє своєчасному вжиттю заходів щодо усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів.
11. Подає ректору університету пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності університету.
12. Сприяє дотриманню законності при реалізації прав трудового колективу університету під час вирішення науково-навчальних та соціальних питань.
13. Разом із заінтересованими структурними підрозділами університету б.ре участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці.
14. Консультує працівників університету з питань цивільного, господарського, трудового та інших галузей законодавства.
15. Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників університету та студентів, подає пропозиції ректору університету щодо поновлення порушених прав.
16. Організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників університету, роз'яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань.
17. Виконує роботу по внесенню змін та доповнень до Статуту університету. 

4. Права відділу

1. Перевіряти дотримання законності всіма посадовими особами та структурними підрозділами університету.
2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб та співробітників університету документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали, що необхідні для виконання покладених на відділ завдань.
3. Залучати за згодою ректора університету спеціалістів з метою підготовки проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.
4. Інформувати ректора університету про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання посадовими особами чи співробітниками університету матеріалів на вимогу відділу.
5. Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в університеті, у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства України.

5. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами університету

5.1.Юридичний відділ за запитами надає:
– копії нормативних актів;
– копії рішень судів по справах, стороною в яких виступав університет;
– методичну інформацію по договірній роботі;
– юридичні консультації по цивільному, господарському, трудовому, житловому, адміністративному та іншим галузям законодавства;
– інші документи, що стосуються роботи юридичного відділу. 

5.2. Юридичному відділу надаються:
– проекти наказів, інших нормативних документів для перевірки їх на відповідність чинному законодавству та для погодження;
– проекти договорів, угод для перевірки їх на відповідність їх чинному законодавству та для погодження;
– копії укладених договорів (за запитом);
– акти по нестачам, не поставці продукції, інші матеріали для пред'явлення вимог та претензій;
– матеріали по відшкодуванню матеріальної шкоди університету (за запитом);
– звіти по роботі з договорами (за запитом);
– звіти по дебіторській заборгованості;
– розрахункові платіжні документи (за запитом);
– юридична література, газети, журнали юридичного спрямування;
– будь-які інші документи, необхідні для здійснення діяльності та виконання, покладених на відділ функцій (за запитом).




Начальник юридичного відділу                                                Т.М. Слободяник            

