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положЕння
про юридичне управління

І. Загальні положення

№   7ї2€-,

1.     Юридичне  управління   (далі   -   Управліш>і)   є   самос'і`ійним   струі{турним
підрозділом  Головного  управління  Пенсійного  фонду  Укра'і.ни  в  м.  Києві  (далі   -
Головне  управління),  що  підпорядковується  безпосередньо  начальнику  Головного
управління Пенсійного фонду УкраЇни в м. Києві.

Юридичне управління складається з:
відділу організаці.і. правово.і. роботи,
відділу представництва інтересів в судах 'і`а інших органах № 1,
відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 2,
відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 3,
сектору договірно'і. роботи.

2.  У  сво.і.й діяльності Управління  керується  Конституцією  і  законами Уі{ра'і`ни,
указами  Президента  Укра.і.ни та  постановами ВерховноЇ Ради  УкраЇни,  прийнятими
відповідно  до  КонституціЇ та  законів  Укра.і.ни,  актами  Кабінету  Міністрів  УкраЇни,
міжнародними  договорами  Укра.і.ни,  Загальним  положенням  про  юридичну  служб}'
міністерства,     іншого     центрального     органу     виконавчо.і.     влади,     дeржавногt>
підприємства,  установи,    організаціЇ,  затвердженим  пос'і`анt>іюю  Кабіне'гу  Мінісігtів
Укра.і.ни  від  26  листопада  2()()8  року  №  1()40  (і3  змінами),  Пtілttженням  про  голt]вні
управління  Пенсійнt]го  фонду  Укра.і'ни  в  Ав'гономній  Республіці  Крим,  обласгях,
містах Києві та Севастополі, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду
Укра.і.ни  від  22  грудня  2014  року  №  28-2,  зареєстрованим  в  Міністерeтві    юстиціЇ
Укра.і.ни  15  січня  2015  року  за  №  40/26485,  Положенням  про  організацію  правов{]Ї
роботи    в    Пенсійному    ф.онді    УкраЇни,    затвердженого    постановою    правління
Пенсійного  фонду  УкраЇни  від  о8  >ковтня  2004  року  №  1З-1  (і3  змінами),    іншими
нормативно-правовими   актами   та   цим   Положенням.   З   питань   організаціЇ   та
проведення правовоЇ роботи юридична служба керується актами Міністерства юстиціЇ
україни.

3.Основнимзавдання.м,ґ,Y~дЕа.Зд1
на правильне застосуванн
законодавства,   інших
управління 1-1енсійного
час  виконання  покладЕН
представницт]3о та зах

ативних
ідшЇНшнЇня

ння є організація правовоЇ робо'ги, спрямовано.і.
дртримання та запобігання невиконанню вимог

в,   структурними   підрозділами   Ґ`оловногt]
1!ТЇРК.qЧЧ.тТ`а.ПРацівникамипід

х  нарайгхпза

код  420983Є,8

:+т-,іґ.:`-`;\,,t

'язків,   а   ггакож

<-з-- р 4-, #'/.  ,lІ/ ,$/



ІІ. Завдання, функці.і., права  та обов'язки Управління

1.  Головним  завданням  Управління  є    організація    та  участь  у  забезпечен
реалізаці.і. державно.і. політики у  сфері пенсійного забезпечення,  ведення обліку осі
іцо   підлягають   загальнообов'язковому   державному      соціальному   страхуванш
вдосконалення  пенсійного законодавства,  організація  правово.і. роботи,  спрямовані
на  правильне  застосування,  неухильне  додержання,  запобігання    невиконанпю  ґ
усунення   порушень   вимог   актів   законодавства,   нормативних   та   розпорядчр
документів   Головного управління його структурними підрозділами, .і.х керівникаN,
та працівниками  у  процесі  виконання  покладених  і-іа них завдань,   захист інтерес
Головного управління в судах а також забезпечення проведення  процедур публічш
закупівель.

2.  Відповідно до свого головного завдання Управління:
1)     організовує     і  бере  участь  у  забезпеченні  реалізаціЇ  державно'і.  правоБt

політики  в  галузі  пенсійного  забезпечення,  ведення  обліку  осіб,  що  підлягаюі
загальнообов'язковому   державному   соціальному   страхуваі-іню,   захисті   :3аконну
інтересів Головного управління;

2)  забезпечує  правильне  застосування  законодавства  в  Головному  управліш
Пенсійного фонду УкраЇни   в м. Києві, інформує його керівництво  про необхіднісі
вжитгя  заходів  щодо  скасування  актів,  прийнятих  з  порушенням  законодавств
вносить відповідні пропозиці.і. з цих пи'і`ань;

3)   разом    з    іншими   структурними    підрозділами    Головного   управліш
узагальнює   практику   застосування   законодавства   у   сфері   загальнообов'язковоL,
державного пенсійного страхування, пенсійного забезпечення та ведення обліку осі(
що підлягаю'гь заі`альноttбов'язковому державному  соціальному  страхуванні{>,   го'г}
пропозиці.і.   щодо   його   вдосконалення,   поновлення   порушених   прав   суб't-`,кті
солідарно.і.  системи,   подає  .і.х   на  розгляд     начальника  І`оловного  управління  дл
вирішення питання щодо підготовки відповідних  документів;

4) перевіряє відповідність законодавству  проектів  наказів.  інших нормагі`ивни
актів   та   розпорядчих   документів,   договорів   (},`.год),   іпо   подаіоться   на   підm
(затвердження)     керівництву     Головного     управ.гііння,     погоджує     (візує)     .і.х
встановленому законом порядку;

5)  забезпечує  взаємодію  з  правоохоронніґпіи  органа.\іи,  органами  дсржаішt
виконавчо.і. служби та іншими органами, аналізує матеріа.тіи, що від них надійшли;

6) веде облік актів законодавс'гва і  міжнародннх  ]оговорів Укра.і.ни, забезпечу
підтримання .і.х у контрольному стані та зберігання;

7)   збирає   інформацію   про   офіційне   оприлюднення   ак'гів  законодавства
друкованих видані-іях;

8)     з   використанням   сучасних   'гехніtших   засt>бів   прtіводиі`ь      інформаціі`Z'н-іо
довідкову роботу і3 законодавства, оперативно доводи'і`ь до відповідних структурґш
підрозділів    та    працівників    Головного    управління    інформацію    ііро    зміни    `
законодавчих   та   інших   нормативних   актах   і   про       нові   акти   3аконодавств;
рекомендаці.і. органів  юстиці^.±
довідкові матеріали з
консультаціЇ з правових
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10)  сприяє  правильному  застосуванніо  законодавства  про  працю та державну
службу,  дотриманніо  `законності  реалізаці.і. прав трудового  колективу,  бере  участь  у
вирішенні трудових спорів;

11)   разом   з   іншими   структурними   підрозділами   Головного   управління
забезпечує  виконання  вимог  законодавства  про  державну  службу    та  запобігання
корупці.1`;

12) бере участь у організаці.і. та проведенні семінарів, інших навчальних заходів
з   правових   ітитань   з   працівниками   Головного   управління,   сприяє   підвищенню
правових знань кєрівників та працівників  Головного управління;

13)  проводить  претензійну  роботу,  одержує  та  сішадає  документи,  необхідні
для пред'явлення  і розгляду  претензій,   здійснює   підготовку заяв та іUіопотань   до
суду;

14) пров{tдить претензійну та позовну роботу, складає позови до платників, які
мають заборгованість по платежах до Пенсійного фонду, установ уповноважених на
здійснення  виплати  і  доставки  пенсій,  та  інших  осіб  про  стягнення  сум  переплат

-пенсіи;
15)  здійснює  моніторинг  стану  розгляду  в  судах  справ  за  участю  Головного

управління,   невідшадне   повідомлення   відповідних   структурних   підрозділів   про
набрання   законноЇ   сили   судовими   рішеннями   про   покладення   зобов'язань   або
стягнення коштів, надання правовоЇ допомоги щодо повного фактичного виконання
судових рішень, які набрали законно.і. сили;

16)    забезпечує    формування    судових    матеріалів    в    окремі    справи    та   .].х
укомплектування  процесуальними  документами,  в  тому  числі     рішеннями  судів,
іншими матеріалами. що  стосуються справи;

17)  веде  облік  справ  за  участю  Головного  управління  та  журнал  судових
засідань;

18)     взаємодіє  зі   структурними  підрозділами,   які  забезпечують  виконання
судового   рішення,   шляхом   надання   правово.і.   допомоги,   оцінювання      доказів
виконання судового рішення, учас'гі  в листуванні з державним  виконавцем у межах
виконавчого провадження;

19) узагал[,нює результати судово.і. практики за участю Головного управління та
інших   органів   Пенсійного   фонду,   доводить   результати   цього   узагальнення   до
заінтересованих структурних підрозділів Головного управління;

20) здійснює представництво (захист)  інтересів Головного управління  в судах
та   інших   органах   під   час   ро`згляду   правових   питань   і   спорів,   готує   відзиви
(запереченн;і) та заяви про пєрегляд рішень, ухвал,  постанов суду в апеляційному та
касаційному   порядіtу,      здійснення   первинноЇ   правово.і.   оцінки   претензійних   та
правових матеріалів;

21) здійснює облік викоLавчих проваджень щодо стягнення коштів на користь
Головного управління;

22)  забезпечує реалізацію прав стягувача у   виконавчому провадженні, вжипя
заходів  щодо  оскарження  рішень,  дій     і  бездіяльності  державного  виконавця  за
наявності підстав;

23)  здійснює  зведення
результатів правово.і. роботи,:€
органам Пенсійного  фон,
відповідних структурних ,і
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справах  про  адміністративні  правопорушення,  контроль  за  реалізацією  постаноі
за3начених справах про адміністративні правопорушення;

25)    здійснює    моніторинг    оголошень    щодо    платників,    відносно    ян
порушуються справи про банкрутство або запроваджується процедура ліквідаці.і.;

26) готує, одержує та складає документи, необхідні для пред'явлення і розгля
господарським  судом  кредиторських вимог Головного  управління до платників, ;
мають заборгованість по платежах до Пенсійного фонду;

27) бере участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням договірн
зобов'язань,  забезпеченні  захисту  майнових  прав  і  законних  інтересів  Головш
управління;

28) здійснює реєстрацію договорів в окремому журналі;
29)  здійснює  документальне  забезпечення  проведення  процедур  закупівt`

Головним управлінням;
30)  бере   участь  у  розробці   проектів  тендерноЇ  документаціЇ  при   закупіі

товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Головного управління;
31) аналізує та узагальнює інформацію щодо здійснення публічних закупіве,'

проведених  Головним  управлінням,  готує  та  подає  до  1-Іенсійного  фонду  Укра.і.
звітність з даного питання;

32)   г`отує   та   подає   керівництву   Головного   управлінпя   пропозиціЇ   що,
покращення   організаці.і.   проведення   процедур   закупівель,   які   здійснює   Голов
управління;

33)  зберігає  документи  щодо  процедур  закупівель  протягом  встановленt>
терміну;

34) готує інформацію про проведенпя процедур закупівель та копі.і. відповідm
документів за завданням керівника Головного управління Пенсійного фонду Укра.і.і
в м. Києві або його заступників;

35)  забезпечує в  межах  сво.і.х повноважень додержання  вимог   законодавст]
про інформацію, захист інформаці.і. з обмеженим доступом  відповідно до ре>киму
обробки;

36) в межах своЇх повноважень розглядає а бере участь }. розгляді звернегіь, заj
та скарг, що надходять до Головного управління, веде прийом іромадян.

3.  Функці.і.,  передбачені   підпунктами  1-13,15~17.19-35.  35-36  пункту  2  рttздіjt
П цього Положепня, виконує відділ організаці.і` правttво.і. роботіі.

Функці.і.,  передбачені   підпунктами     1,   5,   8,12,1+-20,  35-З6   пункту 2 розділ
П   цього   Положення,   з   питань     стягнення   заборгованості   по   платежах   д
Пенсійного  Фонду    та  переплат  пенсій  в  судовому  порядку,  виконує  відді
представництва інтересів. в судах та інших органах № 1.

ФункціЇ,  передбачені   підпунктами   1,  5,  8,12.14-209  35-36  пункту 2 розділу
цього  Положення,  з  питань  захисту  та  представлення  інтересів  в  судах  та  інши
органах  у  справах   про  призначення  та  перерахунок   пенсій,  виконує  відді
представництва ін'і`ересів в судах та інших органах № 2.

Функці.і., передбачені  п
цього Положення, з пи
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Функці.і.,  передбачені    підпунктами    1,  4,  8,  27-36  пункту  2  розділу  П  цього
Положення, виконує сектор договірно.і. роботи.

4. Управління має право:
1.)  перевіряти  додержання  законності  в  структурних  підрозділах  Головного

управління;
2)       одержувати    в    установленому    порядку    від    структурних   підрозділів

Головного управшння  інформацію,  документи,   довідки,  розрахунки,  пояснення  та
інші матеріали, необхідні для виконання поіmадених на нього завдань;

3)   вимагати   від   службових   осіб   Головного   управління   додержання   вимог
законодавства та усуненш його порушень;

4) залучати за згодою керівників відпttвідних структурних підрозділів Головного
управлішія   спец.іалістів   для   підготовки   документів,   а   також   для   розробки   та
здійснення заходів, які проводяться Управлінням відповідно до покладених на нього
обов'язків;

5)   вести   службове   листування   зі   структурними   підрозділами   Головного
управління;

6) повертати структурним підрозділам Головного управління на доопрацювання
документи   та   матеріали,   якщо  .і.х   було   підготовлено   неякісно,   із   відповідними
зауваженнями;

7) брати участь у нарадах, інших заходах з питань, що належать до компетенці.і.
Управліш-ія;

8) вносити пропt>зиці.і. щодо поліпшення роботи Головного управління та (або)
підвищення кваліфікаціЇ працівників Управління.

5. Управління зобов'язане:
1) сумлінно ставитися до виконання сво.і.х обов'язків,  суворо додержуватися у

своЇй роботі вимог чинного законодавства, законних інтересів та прав громадян;
2) інформувати начальника Головного управліпня  та/або його заступників у разі:
п.окладання  на Управління виконання роботи,  що  не належить до функцій

Управління  чи виходить за Їх межі;
ненадання  відповідними  підрозділами    або  службовими  особами  Головного

угравління   документів,   інших   матеріалів,   необхідних   для   вирішення   питань,
віднесених до компетенці.і. Управління;

.по.дання   на  підпис  (візування)  керівництву  Головного  управління  проектівнаказів, інших розпорядчих документів, без попереднього .і.х розгляду Управлінням;
коли    Управлінню    стала    відома    інформація    про    порушення    чинного

законодавства   працівниками,  Головного   управління   та/або   про   загрозу   його
законним інтересам.

ІП. Керівництво Управлінням

1® Управління очолює~,.н
на  посаду   начальнико
випадків, визначених з
комісіЇ залучається кер'
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2.  На  посаду  начальника  Управління  призначаються  повнолітні  громад
Укра.і.ни,яківільнов.олодіютьдержавноюмовоютаздобулиступіньвищо.і.юридич
освіти не нижче магі.стра, з досвідом роботи на посадах державно.і. служби категt`
«Б»  чи  «В» або досвідом  служби в  органах місцевого  самоврядування,  або досві,t
роботи на керівних посадах підприємс'гв, установ та організацій незаj`іежно від фоі'
власності не менше двох років, вільним володінням державною мовою.

3.  Начальнгк  Управління  безпосередньо  здійснює  керівництво  Управлінн
спрямовує #ого дія.льніс.ть, організовує та забезпечує виконання функцій, покладеі
на  Управління,   відповідно  до  законодавства,   Правил   внутрішнього   службовt
розпорядку визначає порядок роботи Управління, несе персональну відповідальні\
та   звітує   перед   начальником   Головного   управління   про   виконання   завда
покладених на Управління.

4.   Начальник   Управління   в  межах   своЇх   повноважень   має   право   підпі
(візування)     документів,   що  подаються   начальнику   Головного  управліішя,   йt
заступникам,  а також  документів  від  імені  Головного  управління  -  за  дор}'ченн
керівництва Головного управління.

5.   Начальник   Управління   візує   проекти   наказів,   іпших   акггів   Головнt
упр.авління,   проекти   договорів   (угод)   перед   поданням   цих   актів   на   підп
керівництву    Головного    управління    за    наявності    візи    керівників    відповідн
структурних підрозділів Головного управління або осіб, які .і.х заміщують.

6. Начальник Управління працює з конфіденційною та службовою інформщh
та несе відповідальність за .іЇ розголошення.

7. Начальник Управління згідно чинного законодавства має право в ме>іw\ сіw
повноважень  давати  доручення  працівникам  Управління,  які  с  обов'язковими  гі
виконання.

8.     Начальник     Уііравління     вноси'іь     керіішищву     Голоі3ного     управліш
пропозиці.і.   щодо   заохочення   працівників   Управління,   надання   Їм   матеріаш
допомоги,  наіuадення  на  них  стягнень  за  порушення  службово.і.  та  викон{ївсь{t
дисципліни.

9.    Роботу    відділів    Управління    безпосередньо    організовують    заступнр
начальника   управління,   заступник   начальника   управління   --   начальник   віддіj
організаці.і.  правовоЇ роботи,  начальник  відділу  представництва  інтересів  в  судах 'і
інших  органах  №  1,  начальник  відділу  представництва  інтересів  в  судах  та  інши
органах № 2,  начальник відділу  представництва  інтересів  в  судах та інших органа
№   3,      завідувач   сектору   договірно.і.   роботи,   які   є   державними   службовцям]
призначаються   на   п
конкурсу   (крім   виц,d
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10.   На   посаду   заступника   начальника   управління   призначаються   за
результатами   конкурсу   (крім   випадків,   визначених   законодавством)   повнолітні
громадяни  УкраЇни,  які  вільно  володіють  державною  мовою  зі  ступенем  вищо.і.
юридично.і.  освіти  не  нижче  магістра  з  досвідом  роботи  на  посадах  державноЇ
служби   категорій   «Б»   чи   «В»   або   досвідом   служби   в   органах   місцевого
самоврядування,   або   досвідом   роботи   на   керівних   посадах   підприємств,
установ  та  організацій  незаjіежно  від  форми  власності  не  менше  двох  років,
вільним    володінням   державнttю   мовою,    Заступник    начальника   Управління
спрямовує,  координує  і  контролює роботу відділів представництва інтересів в
судах та ішііих органах № 1, № 2, № 3.

11.   На   посаду   заступника   начальника   управління   -начальника     відділу
t>рі`анізаціЇ правово.і. робогі`и  призначаються за результатами  конкурсу  (крім випадків,
визначених  законодавством)  повнолітні  громадяни  УкраЇни,  які  вільно  воттодіють
державною мовою зі ступенем вищо.і. юридичноЇ освіти не нижче магістра з досвідом
роботи  на  посадах  державноЇ  служби  категорій  «Б»  чи  «В»  або  досвідом  служби  в
органах   місцевого   самоврядування,   або   досвідом   роботи   на   керівних   посадах
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох
років,  вільним  володінням  державною  мовою.  Заступник  начальника управління  -
начальник    відділу  організаці.і'  правово.і. роботи  організовує,  координує,  та здійснює
беЗПоСеРе,т_lНій  Кt>НТРолІ,  r`L1 робtlТt>ю   ВіддіЛУ  ОРГаНіЗаЦіЇ ПРаВОВО.1. РОбОТИ.

12.  Застуmіик  ііача.гіьпика  управління  ---натіальник  відділу  організаціЇ правово.і.

роботи спрямовує, координує і кон'і`ролює також роботу сектору договірно.і. роботи.

13.  На  посаду  начальника  відділу  представництва  інтересів  в  судах та  інших
органах №  1, № 2, та № 3  призначаються за результатами конкурсу (крім випадків,
визнаііених  законодавством)  повнолітні  громадяни  Укра.і.ни,  які  вільно  володіють
державною мовою зі ступенем вищоЇ юридично.і. освіти магістра та досвідом роботи
на  посадах  державно.і` служби  категорій  «Б»  чи  «В»  або  досвідом  служби  в  органах
місцевого  самоврядування,  або  досвідом  роботи  на  керівних  посадах  підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільним
володінням державною мовою. Начальники відділів представництва інтересів в судах
та інших  органах №  1, № 2, та № 3  організовують,  спрямовують та безпосередньо
контроліоють роботу у відділах.

14.  На  посаду  завідувача  сектору  призначаються  за  результатами  конкурсу
(крім випадків, визначених законодавством) повнолітні громадяни Укра.і.ни, які вільно
володіють державною мовою зі ступенем вищоЇ юридично.і. освіти не нижче магістра
та досвідом робt>ти  на посадах державіюЇ служби категорій «Б» чи «В» або досвідом
служби   в   органах   місцевого  самоврядування,   або  досвідом  роботи  на  керівних
посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше
двох  років,  вільним  володінням  державною  мовою.  Завідувач    сектору  здійснює
безпосередній контроль за організацією роботи сектору.

15. Заступник начальника управління у разі відсутності начальника  управління,
безпосередньо    здійснює    керівництво    Управлінням,    організовує   та   забезпечує
виконання 3авдань, Правил
між  підрозділами  Управл.і
підписує (візує) проекти д.
Пенсійного фонду УкраЇ
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начальника управління -заступник начальника управління;
заступника   начальника   управління   -   заступник   начальника  управління

начальник відділу організаціЇ правово.і. роботи (у разі потреби);
заступника  начальника  управління  -  начальника  відділу  організаці.і.  право

роботи -заступник начальника управління (у разі потреби);
начальника відділу  представництва  інтересів  в  судах та  інших органах №

начальник відділу  представництва інтересів  в  судах та  інших  органах   №  2  (у  р
потреби);

начальника відділу  представництва інтересів  в  судах та інших органах №
начальник  відділу  представництва  інтересів  в  судах та  інших  органах   №  1  (у  р
потреби);

начальника
начальник  відділу

відділу  представництва  інтересів  в  судах  та  інших  органах  N
представництва  інтересів  в  судах  та  інших  органах    №  2

начальник  відділу  представництва  інтересів  в  судах  та  інших  органах    №  1  (у  і`
потреби    на  підставі  рішення  начальника  або  заступника  начальника  юридичн`
управління);

завідувача сектору ~ його обов'язки виконує головний спеціаліст цього сектt
за   рішенням   начальника   юридичнt>го   управління   або   керівництва   Головнt
управління.

ІV. Заключні положення

1.  Робота  юридичного  управління  організовується  начальником  управліі
відповідно до Правил внутрішнього службового розпорядку Головного управління.

2.   Працівники  Управління  є  державними   службовцями,   призначаються
посади та  звільняю'і`ься  з  них  начальником  Головного  управління  в  установленt_
законодавством порядку. Службові обов'язки та кваліфікаційні вимоги до працівни
Управління    визначаються    .і.х    посадовими    інструкціями,    які    затверджуют
начальником Головного управління.

3.  Управління  для  виконання  покладених   на  нього  завдань  забезпечує'і
відповідними   приміщеннями,   засобами   зв'язку,   комп'іотерною   технікою`   і[ші
обладнанням та матеріалами.

4.   для   виконання   покладених   на   ньогtj   завдань   Управління   мас   iipt
викорис'і`ання   службового   автотранспорту   в   порядку,   визначеному   керівництґ
Головного управління.

5.   для   забезпечення   виконання   завдані„   поішадених   на   Управління,
кошторисі   витрат   ні   утримання   апарату   Головного   управління   передбачают
відповідні видатки.

Начальник
юридичного управління 0.ФРОЛЬК1С



Заступник начаj.іьника юридичного
уііравління   -начальник відді`гіу
ОРГаНіЗаЦі.1.ПРаВОВО.1.РОбоТИ

Начальник відділу
представництва
інтересів в судах та
інших органах № 1

Начальник відділу
представництва
інтересів в судах та
інших оргапах № 2

Начальник відділу
представництва
інтересів в судах та
інших органах № 3

Завідувач сектору
дОГОВіРНО.1.РОбоТИ

підпис)
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