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ПОЛОЖЕННЯ
про сектор правового забезпечення

Управлiння працi та соцiального захисту населення
подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

I. Загальнi полохсення

1.1. Сектор з правового забезпечення (далi Сектор) с структурним
пiдроздiлом Управлiння працi та соцiального захисry населення ПодiлiЬькоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (даrri - Управлiння).

1.2. основним завданням Сектору € органiзацiя правовоТ роботи, спрямованоТ
на правильне застосування, неухильне дотримання та запобiгання невиконанню
вимог законодавства, пiд час виконання покладених на них завдань i
функцiон€Lльних обов'язкiв, а також при необхiдностi представництво iHTepeciB в
судах.

1.З. Сектор пiдпорядковуеться начuLльнику управлiння.
1.4. Сектор очолюе - завiдувач сектору, який призначаеться на посаду та

звiльняеться з неi начальником Управлiння.
1.5. Сектор у своiй дiяльностi керусться Конституцiсю Украiъи, постановами

ВерховноТ Ради Украiни, указами та розпорядженнями Президента Украiни,
постановами та розпорядженнями Кабiнету MiHicTpiB Украihи, Законами УкраiЪи
<Про державну службу>, мilкнародними договорами Украiни, актами MiH'bcry,
положенням про Управлiння, iншими нормативно-правовими актами, а також цим
положенням.

II. Завдання та обов'язки

2.1. Вiдповiдно до покладених на Сектор завдань та обов'язкiв:
2.I1. здiйснюе правовий коцтроль

проектiв наказiв, iнструкцiй, положень,
Управлiннi;

2,L2' бере участЬ У розробленнi проектiв норматиВно-правових aKTiB з
питань, що нzlлежить компетенцiI Управлiння;

2,1,З, перевiРяе на вiдповiдНiсть законодавству i мiжнародним договорамукраiъи проектiв наказiв та iнших нормативно-правових akTiB, що подаються напiдпис керiвникУ Управлiння та погоджус (вiзуе) ik за "-""b.ri вiз керiвникiв
заiнтересованих структурних пiдроздiлiв Управлiння;

2,1,4, проводить Iоридичну експертизу проектiв нормативно-правових
активi, пiдготовлених струкryрними пiдроздiлами Управлiння, за результатами

за вiдповiднiстю вимогам законодавства
iнших документiв, якi розробляються в
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якоI готуе висновкИ за формою, що затверджуеться
(вiзуе) ix за наявностi вiз керiвникiв заiнтересованих

Мiн'юстом, погоджус
структурних пiдроздiлiв

Управлiння;

2.1.5. забезпечус правильне застосування норм трудового, }Itитлового,
пенсiйного та iншого законодавства, що стосуються прав i законних iHTepeciB
працiвникiв Управлiннlt' подае пропозицiт керiвникiв Управлiння щодо
поновлення порушених прав;

2.I.6. переглядае разом iз структурними пiдроздiлами Управлiння
нормативно-правовi акти та iншi документи з питань, Що н€tлежать до його
компетенцii, з метою приведення ix у вiдповiднiсть до законодавства;

2.I.7 . СПРИяС ДоТриманню законностi у реа-гriзашii прав трудового колективу
Управлiння, пiд час вирiшення виробничих та соцiальних питань;

2.1.8. одер}кувати в установленому порядкУ для виконання покJIадених на
Неi ЗаВДаНь необхiднi документи, iнформацiю, довiдки, розрахунки, iншi матерiаrrи
вiд посадових осiб територiальних органiв i пiдприемств, що н€tлежать до сфери
управлiння органу виконавчоТ влади;

2.|.9. вносить пропозицiт щодо подання нормативно-правових aKTiB на
державну ресстрацirо в порядку, визначеному Мiн'юстом;

2.1.10. розглядае та готус пропозицii до проектiв нормативно-правових aKTiB
та iнших розпоряДчих документiво що належать до компетенчii Управлiння що
надiйшли для погодження;

2.1.1|. здiйснrое У межах свосi компетенцiт заходи щодо адаптацiт
законодавства Украiни та закоЕIодавства европейського Союзу;

2.1.I2. опрацьовуе проекти угод (договорiв) та змiн до них, стороною в яких
виступае управлiння, якi подаються на пiдпис начальнику управлiння,
органiзовуе роботу, пов'язану з укладенням угод (логоворiв), бере участь у ix
пiдготовцi та здiйсненнi ко}Iтролю за виконанням, дае правову оцiнку npo.*ruлa
таких угод (логоворiв). Проекти угод (логоворiв) погодх<уються (вiзуються);

2.|.1з. надас пропозицiт щодо приведення нормативно-правових aKTiB та
iнших документiв Управлiння, а також aKTiB установ що нutлежать до сфери
управлiння, у вiдповiднiсть до законодавства, що е обов'язковим для розгляду
керiвником Управлiння ;

2.1.14. iнформус керiвника Управлiння про необхiднiсть вrкитгя заходiв для
внесення змiн до нормативно-правових aKTiB та iнших розпорядчих документiв в
частинi визнання ix такими, що втратили чиннiсть або скасовуються;

2.1.15. iнформуе керiвника Управлiння про покJIадення на сектор обов'язкiв,
що виходять за Mex<i 1l компетенцii, а також про випадки неподання або
несвоечасного подання на вимогу юридичноi служби необхiдних MaTepiarriB
посадовими особами територiальних органiв i пiдприемства, Що належить до
сфери управлiння органу виконавчоТ влади.

2.1.16. в межах компетенцiТ передбаченоi законодавством УкраiЪи
органiзовус претензiйну та позовну роботу та забезпечуе у разi необхiдностi в
установленому порядку представництво iHTepeciB Управлiння в ycix органах влади
та установлених незrLлежно вiд форм власностi, а такох( судах Bcix iнстанцiях;



2.1.17. В Межах компетенчiТ аналiзуе матерiали, що надiйшли вiд
ПРаВоохоронних i контролIоючих органiв, результати позовноТ роботи, а також
отриманi за результатами перевiрок, ревiзii, iнвентаризацiй данi статистичноТ
Звiтностi, що характеризують стан дотримання законностi Управлiння, гоryе
ПРаВОВi Висновки за фактами виявлених правопорушень та приймае участь в
органiзацiI роботи з вiдшкодування збиткiв;

2.1.18. в мея(ах компетенцii сприяе правильному застосуванню aKTiB
Законодавства про працю, у разi невиконання або порушення ik вимог пода€
письмовий висновок з пропозицiями щодо усунення таких порушень;

2.|.l9. здiйснюе методичне керiвництво правовою роботою в Управлiннi та
УСТанОВаХ пiдпорядкованих Управлiнню, перевiряе стан правовоТ роботи та падае
пропозицiI на розгляд керiвнику Управлiння щодо ii полiпшення, усунення
неДолiкiв у правовому забезпеченнi дiяльностi Управлiння, вживае заходи щодо
ВпрОВаДження HoBiTHix фор, i методiв дiяльностi сектору Управлiння, виконаннJI
aKTiB Мiн'юсту та його територiальних органiв;

2.1.20. веде облiк aKTiB законодавства i мilltнародних логоворiв УкраiЪи,
забезпечуе пiдтримання ik у контрольному cTaHi та зберiгання;

2.|.2l. оТримуе iнформачiю про офiцiйне оприлюднення aKTiB законодавства
в друкованих виданнях;

2.I.22. органiзовус i проводить робоry, пов'язану з пiдвищенням квалiфiкачiТ
працiвникiв Сектору та (пiдзвiтним установам), що н€Lлежить до сфери
Управлiння, роз'яснюе застосування законодавства, надае правовi консультацiТ з
питань, що нulпежать до компетенцiТ органу виконавчоI влади (пiдзвiтним
установам), а також за дорученням його керiвника розглядае звернення громадян,
ЗВеРНеННЯ Та ЗапиТи народних деllутатiв Украihи та депутатiв КиiвськоТ MicbKoT
ради;

2.t.2З. ЗДiйснюе Заходи, спрямованнi на пiдвищення рiвня правових знань
працiвникiв Управлiння;

2.1.24. оПрацювання документiв в iнформацiйrrо-телекомунiкацiйнiй системi
КеДиний iнформацiйний простiр територiа-пьноi громади MicTa Киева (система
електронного документообiгу <АСКОЩ>);

2.|.25. приймае }п{асть в роботi комiсiй управлiння;
2.L26. забезпечус захист персон€Lltьних даних;
2.1.27. ЗабеЗПечУе досryп до публiчноТ iнформацiТ, розпорядником якоТ е

управлiння;
2.|.28. готус необхiднi матерiали для передачi особових справ отримувачiв

держаних соцiальних допомог та житлових субсидiй до суду (прокуратури) з
метою повернення неправомiрно отриманих ними бюдrкетних коштiв;

2.L.29. забезпечуе виконання завдань з мобiлiзацiйноi пiдготовки в межах
cBoix повноважень;

2.1.30. забезпечуе своечасне опрацювання контрольних доручень та
документiв.
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III. Права

Сектор мае право:
З.1. брати участь у розглядi питань, що стосуIоться дiяльностi сектору, i

прийняттi вiдповiдних рiшень;
з.2. брати участь у нарадах (iнших заходах) з питаньо Що стосуються

дiяльностi сектору;
з.3. скликати наради з питань, що стосуються дiяльностi сектору;
з.4. вносити на розгляд начаJIьника (заступника нач€шuп"*ч) управлiння

пропозицii з питаньо Що належать до компетенцiт сектору;
3.5. одержувати у встановленому порядку вiд державних органiв,

пiдприемств, установ i органiзацiй, органiв мiсцевого самоврядування iнформацiю,
матерiагlи чи документи, необхiднi для виконання завдань та обов'язкiв,
покJIадених на сектор;

з.6. одержувати вiд начальникiв вiддiлiв, завiдувачiв ceKTopiB, iнших
працiвникiв управлiння iнформацiю, матерiали чи документи, неоъхiднi NIя
виконання завдань та обов'язкiво покладених на сектор;

з.7. залучати за згодою нач€Lльника (заступника нач€шьника) управлiння
начальникiв вiддiлiв, завiдувачiв cekTopiB, iнших працiвникiв управлiння до
пiдготовки проектiв akTiB, iнших документiв, а також розроблення Ti здiйснення
заходiв, якi проводяться сектором, вiдповiдно до покладених на нього завдань;

3.8. iнформувати начЕLльника (заступника начальника) управлiння про
покJIадення на сектор обов'язкiВ, Що виходять за Me>tci його компетенцiТ.

IV. Взасмовiдносини

сектор У процесi виконання покладених на нього завдань взаемодiс з
iншими структурними пiдроздiлами управлiння, !епартаментом соцiальноi
полiтики виконавчого органу КиiЪськоi мiськоi рuд" (КиiЪськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстрацii), Подiльською районною в MicTi Киевi державною адмiнiсiрацiею,
iншими органами державноi влади, пiдприемствами, установами, органiзЪцiями,
об'еднаннями громадян та окремими громадянами.

ot оq .tOtз

з Положенням ознайомленi:


