
Сектор юридичного забезпечення 

 

Сектор відповідно до покладених  на нього завдань. 

  1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної  

правової політики у сфері охорони праці та промислової безпеки, гігієни  

праці,  здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та 

контролю за додержанням  законодавства  про  працю,  зайнятість  

населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині 

призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання 

соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою 

дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; 

- правильного застосування законодавства в Управлінні у 

представленні інтересів Управління в судах;  

     2. Перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам 

України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальнику 

Управління, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих 

структурних підрозділів;  

 3. Організовує та контролює ведення адміністративних справ при 

здійсненні державного нагляду, при складанні протоколів та винесенні 

постанов про адміністративне правопорушення посадовими особами 

Управління та забезпечує їх виконання; 

 4. Переглядає разом із керівниками структурних підрозділів 

Управління організаційно-розпорядчі акти та інші документи з питань, що 

належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із 

законодавством;  

 5. Інформує начальника Управління про необхідність вжиття заходів 

щодо внесення змін чи скасування документів, прийнятих з порушенням 

законодавства або таких, що втратили чинність і готує відповідні подання;  

 6. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, 

які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції  

Управління, та готує пропозиції до них;  

 7. організовує роботу, пов’язану з укладанням договорів, бере участь у 

їх підготовці, проводить іншу роботу, пов'язану з укладенням договорів 

(контрактів), бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на виконання 

договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних 

інтересів Управління;  

 8. Організовує претензійну та позовну роботу; аналізує та узагальнює 

результати розгляду претензій судових і арбітражних справ;  

 9. Проводить разом із бухгалтерською службою аналіз результатів 

господарської діяльності управління, вивчає умови і причини виникнення 

непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан 

дебіторської та кредиторської заборгованості; 

            10. Аналізує матеріали, що надійшли в Управління за результатами 

перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами 



виявлених порушень та бере участь в організації роботи з відшкодування 

збитків;  

 11. Бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо 

зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна, соціального 

захисту працівників, а також притягнення працівників до дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності; 

 12. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, 

у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику Управління 

письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень; 

 13. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в Управлінні, 

надає правову допомогу структурним підрозділам; перевіряє стан правової 

роботи та подає пропозиції на розгляд начальника Управління щодо її 

поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності 

управління, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів 

діяльності правової служби, виконання актів Мін'юсту та його 

територіальних органів;  

 14. Готує за участю інших підрозділів матеріали для передачі до 

слідчих та судових органів, органів прокуратури, здійснює облік та 

зберігання судових справ; 

 15. У межах компетенції розглядає скарги, заяви органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 

підприємств, установ, організацій, громадян та готує за ними відповідні 

рішення. 

 16. Веде облік та зберігання актів законодавства і міжнародних 

договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та 

зберігання;  

 17. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства 

в друкованих виданнях та надає пропозиції щодо їх виконання;  

 18. Контролює та узагальнює роботу, пов'язану з розглядом звернень 

громадян, звернень та запитів народних депутатів України;  

 19. Проводить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових 

осіб Управління з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а 

також із змінами у чинному законодавстві; 

  20. Готує листи, інформації, висновки, що входять до компетенції 

сектору.  


