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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Юридичний відділ (далі - Відділ) Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі -

Університет) є структурним підрозділом Університету, який здійснює організацію 

правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання 

та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів 

Університетом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і 

функціональних обов'язків, а також представництво інтересів Університету в 

судах. 

1.2. Відділ створюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, 

іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та 

організації» та ліквідується в разі ліквідації Університету. 

1.3. Співробітники Відділу призначаються на посади і звільняються з посади 

наказом ректора Університету у відповідності до вимог чинного законодавства. 

1.4. Юридичний Відділ очолює його керівник. 

1.5. На період тимчасової відсутності керівник відділу заміщується 

юрисконсультом І категорії. 

1.6. Відділ може мати власний штамп та інші атрибути самостійності, які 

визначено в Статуті Університету. 

1.7. У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України, 

Конституцією та законами України, Указами Президента України, Постановами 

Верховної Ради та актами Кабінету Міністрів України, Статутом Університету, 

наказами і розпорядженнями ректора Університету, міжнародними договорами, 

Настановою з якості, іншими нормативними документами Університету, цим 

Положенням. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

2.1. Основними завданнями Відділу є: 

2.1.1. забезпечення правильного застосування в Університеті нормативно-

правових актів та інших документів, подання керівникові пропозицій щодо 

вирішення правових питань, пов'язаних із діяльністю Університету; 

2.1.2. розроблення та участь у розробці проектів актів та інших документів з 

питань діяльності Університету; 

2.1.3. проведення юридичної експертизи проектів актів та інших документів, 

підготовлених структурними підрозділами Унівепситету, погодження (візування) 

їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, 

що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого 

документа вимогам законодавства подання заінтересованому структурному 

підрозділу вмотивованих пропозицій щодо приведення його у відповідність із 
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законодавством; 

2.1.4. проведення разом із структурними підрозділами Університету роботи з 

перегляду згідно з її компетенцією актів та інших документів з метою приведення 

їх у відповідність із законодавством; 

2.1.5. інформування ректора Університету про необхідність вжиття заходів 

для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили 

чинність, або скасування; 

2.1.6. організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), 

участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, надання правової 

оцінки проектам таких договорів (контрактів). Проекти договорів (контрактів) 

погоджуються (візуються) юридичною службою за наявності віз керівників 

заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують; 

2.1.7. участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів 

Університету в разі невиконання чи неналежного виконання договірних 

зобов'язань; 

2.1.8. організація претензійної та позовної роботи, проведення аналізу її 

результатів; 

2.1.9. здійснення контролю за дотриманням структурними підрозділами 

встановленого в Університеті порядку пред'явлення і розгляду претензій; 

2.1.10. сприяння своєчасному вжиттю заходів для усунення порушень, 

зазначених у судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і 

контролюючих органів; 

2.1.11. подання ректору Університету: 

- пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення діяльності 

Університету; 

- висновків стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, 

дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам 

нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування 

майна; 

2.1.12. розгляд матеріалів про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок 

винних осіб, що готуються відповідними структурними підрозділами на основі 

економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної 

звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності Університету та 

матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами; 

2.1.13. сприяння дотриманню законності у реалізації прав трудового 

колективу Університету під час вирішення виробничих та соціальних питань; 

2.1.14. разом із заінтересованими структурними підрозділами Університету 

бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, 

забезпечення охорони праці на виробництві; 

2.1.15. надання правової допомогу працівникам Університету, які 

потребують соціального захисту; 

2.1.16. забезпечення правильного застосування норм трудового, житлового, 
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пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів 

працівників Університету, подання пропозицій ректору Університету щодо 

поновлення порушених прав; 

2.1.17. ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України, 

забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання; 

2.1.18. збирання інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства 

в друкованих виданнях; 

2.1.19. організація і проведення роботи, спрямованої на підвищення рівня 

правових знань працівників Університету, роз'яснення практики застосування 

законодавства, надання консультацій з правових питань; 

2.1.20. надання правової допомоги в процесі створення, освоєння та 

впровадження науково-технічних розроблень, новітніх технологій, а також у 

здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції, робіт, послуг. 

2.2. Покладення на юридичну службу обов'язків, що не належать або 

виходять за межі її компетенції, не допускається. 

 

3. ФУНКЦІЇ 

 

Для виконання покладених завдань юридичний Відділ здійснює такі функції: 

3.1. перевіряє дотримання законності структурними підрозділами 

Університету; 

3.2. одержує, у встановленому порядку, від посадових осіб Університету 

необхідні для виконання покладених на неї завдань документи, інформацію, 

довідки, розрахунки, інші матеріали; 

3.3. залучає, за згодою ректора Університету, спеціалістів з метою підготовки 

проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які 

проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань; 

3.4. Складає звітність за встановленими формами. 

3.5. Подає звіти про роботу юридичного відділу до Юридичного 

департаменту Міністерства освіти і науки України, згідно з графіком. 

3.6. інформує ректора Університету про покладення на юридичну службу 

обов'язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки ненадання 

або несвоєчасного надання посадовими особами Університету матеріалів на 

вимогу юридичної служби. 

3.7. Забезпечує належне оформлення і зберігання документації з юридичних 

питань, а також своєчасну передачу їх до архіву для тривалого зберігання згідно з 

установленим порядком. 
3.8. Розробляє заходи, спрямовані на підвищення правової обізнаності 

працівників Університету. 
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4. КЕРІВНИЦТВО 

 

4.1. Керівництво Відділом здійснює керівник юридичного відділу. 

Призначення та звільнення керівника юридичного відділу здійснюється наказом 

ректора. 

4.2. До Відділу за посадою  входить юрисконсульт І категорії. 

4.3. У своїй службовій діяльності Відділ керується чинним законодавством 

України, Конституцією та законами України, Указами Президента України, 

Постановами Верховної Ради та актами Кабінету Міністрів України, Статутом 

Університету, наказами і розпорядженнями ректора Університету, міжнародними 

договорами, Настановою з якості, іншими нормативними документами 

Університету, цим Положенням. 

4.4. Керівник юридичного відділу є працівником з ненормованим робочим 

днем.  

4.5. Управління Відділом здійснюється згідно з службовою 

підпорядкованістю, нормами посадових інструкцій співробітників шляхом 

визначення дій, що спрямовані на забезпечення результативності та ефективності 

функціонування Відділу.  

 

5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

5.1. Відповідальність співробітників Відділу визначається чинним 

законодавством, правилами внутрішнього розпорядку Університету та їх 

посадовими інструкціями. 

5.2. Відповідальність кожного співробітника індивідуальна в залежності від 

обов’язків, покладених на нього для виконання завдань та функцій відділу в 

системі менеджменту якості. 

5.3. Відділ має право ініціювати перед керівництвом Університету 

заохочення її працівників за якісну та сумлінну працю. 

5.4. Співробітники Відділу мають право: 

перевіряти дотримання законності структурними підрозділами Університету; 

одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Університету 

необхідні для виконання покладених на неї завдань документи, інформацію, 

довідки, розрахунки, інші матеріали; 

залучати за згодою ректора Університету спеціалістів з метою підготовки 

проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які 

проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань;  

інформувати ректора Університету про покладення на юридичну службу 

обов'язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки ненадання або 

несвоєчасного надання посадовими особами Університету матеріалів на вимогу 

юридичної служби. 
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6. СТРУКТУРА ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

6.1. Структура, кількісний та якісний склад Відділу, штатний розпис 

визначаються з урахуванням завдань та функцій, передбаченим цим Положенням, 

їх обсягу, а також інших чинників. 

6.2. До складу Відділу входить керівник юридичного відділу та 

юрисконсульт І категорії. 

 

7. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 

7.1. Відділ співпрацює з усіма структурними підрозділами Університету з 

питань організаційної діяльності та правового забезпечення роботи структурних 

підрозділів.  

 

Таблиця – Взаємодія з іншими структурними підрозділами ДонНУЕТ 

 
Назва підрозділу Отримання інформації, документа-ції 

тощо 

Надання інформації, 

документації тощо 

Канцелярія та архів Накази, розпорядження, листи Документи згідно з реєстром 

Всі підрозділи 

ДонНУЕТ 

Пропозиції щодо надання роз’яснень 

з юридичних питань 

Надання письмових та усних 

роз’яснень з юридичних питань 

 

 

Відділ кадрів Візування кадрових наказів Візування кадрових наказів 

Бухгалтерія Відомості щодо строків виплати 

заробітної плати 

Контроль за строками виплат 

заробітної плати, компенсації за 

відрядження працівників, 

виконання рішень суду 

 

8. ПРОЦЕСИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У ВІДДІЛІ 

8.1. Для реалізації завдань та функцій в Відділі здійснюються основні та 

забезпечувальні процеси, які сприяють ефективному функціонуванню СМЯ 

ДонНУЕТ. 

8.2. Відділ бере участь у наступних процесах менеджменту та 

забезпечувальних процесах: діловодство, інформатизація. 
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9. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

 

9.1. Результативність роботи Відділу визначається на рівні Відділу в цілому 

та на рівні кожного його співробітника  

9.2. Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток виконання 

планових завдань, покладених на Відділ або на кожного його співробітника. 

9.3. Показники для розрахунку результативності процесів визначаються під 

час планування діяльності Відділу на початку кожного календарного року та в 

межах Стратегії розвитку Університету, Програм розвитку, в т.ч Відділу. 

9.4. Оцінку результативності процесів виконує керівник юридичного відділу. 

Результати надаються у відділ інноваційних освітніх технологій до 01 липня 

кожного року. 


