І

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про
відділ
судової
роботи
та
міжнародної правової допомоги
Південного
міжрегіонального
управління Міністерства юстиції
(м. Одеса) та Положень про
сектора цього відділу
Відповідно до Положення про міжрегіональні управління Міністерства
юстиції
ції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
23.06.2011 № 1707/5 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відділ судової роботи та міжнародної
правової допомоги Південного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Одеса), що додається.
2. Затвердити Положення про сектор судової роботи та міжнародного
співробітництва у Миколаївській області відділу судової роботи та міжнародної
правової допомоги Південного міжрегіонального Управління Міністерства
юстиції (м. Одеса), що додається.
3. Затвердити Положення про сектор судової роботи та міжнародного
співробітництва у Херсонській області відділу судової роботи та міжнародної
правової допомоги Південного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Одеса), що додається.
4. Начальнику відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги
Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса!
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забезпечити виконання завдань і функцій, викладених) у Положенні про відділ
судової

роботи

та

міжнародної

правової

допомоги

Південного

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. рдеса).
5. Завідуючому сектору судової роботи та міжнародного співробітництва
у Миколаївській області відділу судової роботи та міжнародної правової
допомоги Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.
Одеса) забезпечити виконання завдань і функцій, викладених у Положення про
сектор судової роботи та міжнародного співробітництва у Миколаївській
області відділу судової роботи та міжнародної правоЕОЇ допомоги Південного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).
6. Завідуючому сектору судової роботи та міжнародного співробітництва
у Херсонській області відділу судової роботи таї міжнародної правової
допомоги Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.
Одеса) забезпечити виконання завдань і функцій, викладених у Положення про
сектор судової роботи та міжнародного співробітництва у Херсонській області
відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Південного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).
7. Контроль за виконанням цього наказу покласт^ на Першого заступника
начальника Південного міжрегіонального управлінні Міністерства юстиції
(м. Одеса).

В.о. начальника управління

Тимофій ДУДІН
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Південного міжрегіонального
управління МіністерстЕ юстиції (м. Одеса)

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ судової роботи та міжнародної правової допомоги Південного
міжрегіонального управління Міністерс тва юстиції
(м. Одеса)

І. Загальні положення

1. Відділ судової роботи та міжнародної правової допомоги Південного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі - Відділ) с
структурним

підрозділом

Південного

міжрегіонального

управління

Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі - Південне міжрегіональне управління).
2. Відділ в межах своїх повноважень забезпечує здійснення судової
роботи та міжнародної правової допомоги
3. Відділ підпорядковується у своїй діяльності начальнику Південного
міжрегіонального управління та першому заступнику начальника Південного
міжрегіонального управління,

який

безпосередньо

контролює

діяльність

Відділу відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України,

актами

Президента

України,

Кабінету

Міністрів

України,

Міністерства юстиції України, інших центральних органів виконавчої влади,
іншими

нормативно-правовими

міжрегіональні

управління

актами, а

такбж

Міністерства

Положенням
юстиції

про

України,

затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5
(зі змінами), цим положенням та наказами Південного міжрегіонатьного
управління.
5. До складу Відділу входять два сектора: сектор судової роботи та
міжнародного співробітництва у Миколаївський області та сектор судової
роботи та міжнародного співробітництва у Херсонській області.
6. Відділ має штампи, необхідні для роботи.
7. Положення про відділ набирає чинності з мом<енту його затвердження.
Зміни, доповнення до Положення про відділ можуть бути внесені начальником
Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м Одеса) за
власною

ініціативою

або

за

ініціативою

начальника

Управління

(віддіду/сектору), у разі зміни назви структурного підрозділу або зміни його
функцій тощо.

II. Основні завдання Відділу

1.

Забезпечення,

за

дорученням

Міністерства

юстиції

України,

представництва інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції
України під час розгляду справ у судах України, підготовки матеріалів до
розгляду цих справ, апеляційного та касаційного оскарження.
2. Забезпечення представництва.
2 1. Забезпечення самопредставництва інтере9ів Кабінету Міністрів
України, Міністерства юстиції України та їх посадових осіб в судах України.
2.2.

Забезпечення самопредставництва інтересів дгржави в судах України,

у випадках передбачених законом.
2 3. Забезпечення звернення до суду з позовами про відшкодування
збитків,

завданих

Державному

відшкодування за рішеннями

бюджету

Україна

Європейського

внаслідок

виплати

суду з прав людини, та

самопредставництва держави, Міністерства юстиції України у таких справах

з
2.4. Забезпечення самопредставництва інтересів заступника Міністра
юстиції України - Уповноваженого у справах Європейського суду з прав
людини в судах України.
2.5. Забезпечення самопредставництва інтересів посадових та службових
осіб Міністерства юстиції України, як суб’єктів владних повноважень в судах
України.
2.6.

Забезпечення

самопредставництва

інтересів

членів

Кабінету

Міністрів України: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр
України, віце-прем’єр-міністри (які не очолюють міністерств) та Міністр
юстиції України, як суб’єктів владних повноважень в с шах України,
2.7. Забезпечення самопредставництва інтересів структурних підрозділів
Міністерства юстиції України,

комісій,

інших органів, утворених

при

Міністерстві юстиції України в судах України.
2.8.

Забезпечення

інтересів

самопредставництва

Державної

пенітенціарної служби України в судах України.
2.9. Забезпечення самопредставництва Міністерства юстиції України, як
органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб під
час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про
цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення діфй.
2.10.

Забезпечення

самопредставництва

інтересів

Південного

міжрегіонального управління в судах України;
2.11. Забезпечення самопредставництва інтересів посадових та службових
осіб

Південного

міжрегіонального

управління,

як

суб’єктів

владних

повноважень в судах України.
2.12.

Забезпечення

представництва

інтересів

Південного

міжрегіонального управління, його посадових осіб в органах, що здійснюють
дисциплінарне провадження щодо судді, в межах повноважень Відділу.
2.13

Забезпечення

представництва

інтересів

Міністерства

юстиції

України, Південного міжрегіонального управління, Кабінету Міністрів України
та

їх

посадових

осіб,

держави,

у

випадках

передбачених

І

діючим

законодавством, на стадії виконавчого провадження в межах компетенції
Відділу.
2.14.

Забезпечення

представництва

інтересів

Південного

міжрегіонального управління під час досудового врегулювання спорів в межах
компетенції Відділу.
2.15. Забезпечення виконання покладених нр Міністерство юстиції
України. Південне міжрегіональне управління, інш|их завдань, визначених
законодавством, при забезпеченні самопредставництва в судах України, у
випадках передбачених законодавством.
2.16.

Забезпечення

представництва

інтересів

Міністерства юстиції

України, Південного міжрегіонального управління, Кабінету Міністрів України
та їх посадових осіб, держави, у випадках передбачених законом, інших осіб,
правове забезпечення яких відноситься до компетенції Відділу, в судах
України;
3. Забезпечення судового захисту прав та інтересів заявників у судах
України у випадках, встановлених Конвенцією про цивільно-правові аспекти
міжнародного викрадення дітей.
4.

Забезпечення

в

межах

повноважень

діяльності

регіонального

відділення Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при
Південному міжрегіональному управлінні.
5. Забезпечення в межах повноважень міжнароднр-правової допомоги.
6. Забезпечення представництва в судах інтересів; структурних підрозділів
Південного міжрегіонального управління.
7 Забезпечення

організації

та

координації діяльності

структурних

підрозділів Південного міжрегіонального управління щодо представництва
інтересів у судах.

III. Функції відділу
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1.

Забезпечувати

за

дорученням

Міністерства

юстиції

України

представництво інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції
України під час розгляду справ у судах України, гідготовку матеріалів до
розгляду цих справ, апеляційне та касаційне оскарження
Виконувати

доручення

Міністерства

юстиції

України

з

питань

забезпечення представництва інтересів в судах та міжн іфОДНОЇ допомоги.
Здійснювати представництво:
3.1 Самопредставництво в судах України Кабі нету Міністрів України,
Міністерства юстиції України та їх посадових осіб.
3.2.

Самопредставництво

в судах

України | держави,

у

випадках

передбачених законом.
3.3. Самопредставництво в судах України держави, Міністерства юстиції
України, при зверненні до суду з позовами про відшкодування збитків,
завданих Державному бюджету України внаслідок ви плати відшкодування за
рішеннями Європейського суду з прав людини.
3.4. Самопредставництво в судах України заступника Міністра юстиції
України - Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
3.5. Самопредставництво в судах України посадових та службових осіб
Міністерства юстиції України, як суб’єктів владних повноважень.
3.6. Самопредставництво в судах України члеців Кабінету Міністрів
України: Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем’йр-міністр України, віцегірсм’єр-міністри (які не очолюють міністерств) та Міністр юстиції України, як
суб’єктів владних повноважень.
3.7. Самопредставництво в судах України структурних підрозділів
Міністерства юстиції

України,

комісій,

інших

органів, утворених при

Міністерстві юстиції України.
3.8. Самопредставництво в судах України Державної пенітенціарної
служби України.
3.9. Самопредставництво Міністерства юстиції Уіфаїни, як органу, якому
надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб під час розгляду
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справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про цивільноправові аспекти міжнародного викрадення дітей.
3.10. Самопредставництво Південного міжрегіонального управління в
судах України.
3.11. Самопредставництво посадових та службових осіб Південного
міжрегіонального управління, як суб’єктів владних повноважень в судах
України.
3.12. Представництво Південного міжрегіонального управління, його
посадових осіб в органах, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо
судді, з правом звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді, в
межах повноважень Відділу.
3.13.

Представництво

Міністерства

юстиції

України,

Південного

міжрегіонального управління, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб,
держави,

у випадках

передбачених

діючим

законодавством,

на стадії

виконавчого провадження в межах компетенції Відділу.
3.14. Представництво Південного міжрегіонального управління, під час
досудового врегулювання спорів в межах компетенції Відділу.
3.15. Представництво інтересів Міністерства юстиції України, Південного
міжрегіонального управління, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб,
держави, у випадках передбачених законом, інших осіб, правове забезпечення
яких відноситься до компетенції Відділу, в судах України»;
Організовувати взаємодію судів та інших органів державної влади у
цивільних та кримінатьних справах із компетентними органами іноземних
-

держав на підставі законів, міжнародних договорів України, забезпечувати
виконання положень міжнародних договорів України про правову допомогу та
правові відносини у цивільних та кримінальних справах.
Забезпечувати

за

дорученнями

Міністерства

юстиції

України

представництво інтересів заявників на підставі Конвенції про цивільно-правові
аспекги

міжнародного

викрадення

дітей

в судах

України

процесуальних документів, прийняття участі у судових засіданнях).

(підготовка
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Забезпечувати представництво інтересів Південного міжрегіонального
управління під час розгляду справ у судах, підготовку матеріалів до розгляду
цих справ.
Забезпечувати

представництво

та

самопредставництво

інтересів

структурних підрозділів Південного міжрегіонального управління з судах за
заявами про надання методичної допомоги. Надавати ї|и методичну допомогу у
підготовці процесуальних документів та з інших питань представництва
інтересів у судах.
Організувувати

діяльність

регіонального

відділення

Секретаріату

Уповноваженого у справах Європейського суду з прав [людини при Південному
міжрегіональному

управлінні,

який

діє

в

пбрядку,

передбаченому

Міністерством юстиції України.
За дорученням Уповноваженого у справах Європейського суду з прав
людини та Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав
людини Міністерства юстиції України вивчати факти, збирати докази та
надсилати копії матеріалів у справах, що перебивають у провадженні
Європейського Суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для
забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав
людини.
Здійснювати статистичний облік та аналіз документів, що стосуються
надання міжнародної правової допомоги в цивільних та кримінальних справах.
Вести облік судових справ, в яких Південне міжрегіональне управління
представляє інтереси Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів
України, Південного міжрегіонального управління та ст|рукгурних підрозділів.
Узагальнювати та аналізувати судову практику за результатами розгляду
справ.
Координувати

роботу

структурних

підрозділів

Південного

міжрегіонального управління з питань представництва інтересів у судах.
Ьрати участь у проведені семінарів, конференцій та інших навчальнометодичних заходів з питань, що наїежить до компетенції відділу.
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Розглядати звернення громадян в межах компетенції відділу.
Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

IV. Права та обов’язки відділу

1 Відділ має право:
1.1. Отримувати

від

Міністерства

юстиції

підрозділів Південного міжрегіонального управління
інформацію

для

виконання

завдань

та

функцій

України,

структурних

необхідні матеріали та
передбачених даним

Положенням.
1.2. Вносити начальнику Південного міжрегіонального управління та
його заступникам пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу:
- щодо залучення до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих
питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників
інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до
його компетенції;
- щодо скликання нарад, утворення консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів і служб (рад, комісій, у тому Ічислі постійно діючих,
колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на нього
завдань.
1.3. Брати участь у нарадах, семінарах та іншиіх заходах з питань, що
належать до компетенції відділу.
14. Готувати проекти роз’яснень та рекомендацій з питань забезпечення
представництва

інтересів

в

судах

та

міжнародної

допомоги,

інших

інструктивних та методичних матеріалів в межах компетенції відділу.
1.5.
документи

Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію,
і

матеріали

від

державних

органів

та

органів

місцевого

самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб.
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1.6. Забезпечувати

за

дорученням

Міністерства

юстиції

України

представництво інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції
України під час розгляду справ у судах України, підготовку матеріалів до
розгляду цих справ.
1.7. Забезпечувати апеляційне та касаційне оскарження рішень, ухвалених
не на користь держави.
1.8. Вивчати факти, збирати докази та надсилати копії матеріалів у
справах, що перебувають у провадженні Європейського Суду з прав людини, а
також

іншу

інформацію,

необхідну

для

забезпечення

діяльності

Уповноваженого у справах Європейського суду з прав інодини.
1.9. Забезпечувати

представництво

інтересів

Південного

міжрегіонального управління у судах, підготовку матеріалів до розгляду справ.
1.10. Вести облік судових справ, які перебувають у провадженні Відділу,
а також формувати судові справи.
1.11.

Здійснювати

функцію

самопредставництва

Південного

міжрегіонального управління на підставі статей 43,49,58,60,62,64 Цивільного
процесуального
адміністративного

кодексу

України,

судочинства

статей
України,

44,47,55,57,59,60
статей

Кодексу

42,46,56,58,60,61

Господарського процесуального кодексу України, а Саме: уповноважений на
вчинення від імені Південного міжрегіонального управління та структурних
підрозділів всіх процесуальних дій у всіх судах, установах з усіма правами,
наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі (окрім обмежень,
визначених цим Положенням)
1.12. Підписувати та подавати від імені Південного міжрегіонального
управління та структурних підрозділів різні заяви, в тому числі позовні заяви,
апеляційні, касаційні скарги, запити в усі необхідні установи та організації,
отримувати довідки, документи, відомості, розписуватись, а також виконувати
всі інші дії, пов’язані з самопредставництвом
2. Начальник Відділу має право:
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2.1. Брати участь у справах, діяти в судах України від імені Кабінету
Міністрів України, Міністерства юстиції України та їх посадових осіб з усіма
правами, що надані процесуальнії лі законодавством України стороні, третій
особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових
витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від
позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та
касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди.
2.2. Брати участь у справах, діяти в судах України від імені держави, у
випадках, передбачених законом, з усіма правами, що надані процесуальним
законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом
оскарження судових рішень та сплати судових вигрйт, окрім права подання
позовної заяви, визнання позову, вимови від позову, його відкликання та зміни,
відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення
примирення та укладення мирової угоди.
2.3. Брати участь у справах, діяти в судах України в інтересах держави,
від імені Міністерства юстиції України, при зверненні до суду з позовами про
відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок
виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини, з
усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні,
третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати
судових витрат, окрім права подання позовної заяви, віизнання позову, відмови
від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних
га касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди.
2 4. Брати участь у справах, діяти в судах України від імені заступника
Міністра юстиції України - Уповноваженого у справах Європейського суду з
прав людини з усіма правами, що надані процесуальним законодавством
України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових
рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання
позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови

11

від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення
мирової угоди.
2.5
службових

Брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та
осіб

Міністерства

повноважень, з усіма правами

юстиції

України,

як

суб’єктів

владних

що калані процесуальним законодавством
І
І

України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових
рішень та сплати судових витрат, окрім права подання!позовної заяви, визнання
позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови
від апеляційних та касаційних скарг, досягнення приміфенн« та укладення
мирової угоди
2.6. Брати участь у справах, діяти в судах України від імені членів
Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем’єрмшістр України, вще-дрем' єр-міністри ( які не очолюють міністерств) та
Міністр юстиції України, як суб’єктів владних повноважень, з усіма правами,
т о надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому
числі з правом оскарження судових рішень та сплаті* судових витрат, окрім
права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його
відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних
скарг досягнення примирення та укладення мирової угоди .
2.7. Брати участь у справах, діяти з судах України від імені структурних
підрозділів Міністерства юстиції України, комісій, інших органів, утворених
І

при Міністерстві юстиції України, з усіма правами, що надані процесуальним
законодавством

України стороні, третій особі, в тому числі з правом

оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання
позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни,
відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення
примирення та укладення мирової угоди.
2.8. Брати \ часть у справах, діяти в судах України від імені Державної
пенітенціарної служби України з усіма правами, що надані процесуальним
законодавством

України стороні, третій особі, в ! тому числі з правом
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оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання
позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, йрго відкликання та зміни,
відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення
примирення та укладення мирової угоди.
2.9. Брати участь у справах, діяти від імені Міністерства юстиції України,
як органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб
під час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією
про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, в тому числі з
правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову,
зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від
апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових
витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди.
2.10. Брати участь у справах, діяти в судах України від імені Південного
міжрегіонального управління,

з усіма правами, що надані процесуальним

законодавством України стороні, третій особі, в тому ч^слі з правом підписання
та подання позову, повної або часткової відмови ві,д позову, зміни позову,
відкликання позову, визнання позову, відкликання та рідмови від апеляційних
та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат,
досягнення примирення, укладення мирової угоди.
2.11. Брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та
службових осіб Південного міжрегіонального управління, як суб’єктів владних
повноважень з усіма правами, що надані процесуальним законодавством
України стороні, третій особі, в тому числі з правом підписання та подання
позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання
позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних
скарг, оскарження судових рішень та сплати судових в тр ат, досягнення
примирення, укладення мирової угоди.
2.12. Представляти інтереси Південного міжрегіонального управління,
його посадових осіб в органах, шо здійснюють диспіиплінарне провадження
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щодо судді, з правом звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку
судді.
2.13. Представляти інтереси Міністерства юсДиції України, Кабінету
Міністрів України та їх посадових осіб, Південного міжрегіонального
управління держави, у випадках передбачених законом
провадження в межах компетенції Відділу.
2.14. Представляти Кабінет Міністрів Україну, Міністерство юстиції
України, Південне міжрегіональне управління та їх посадових осіб, державу, у
випадках, передбачених законом, інших осіб, правове забезпечення яких
відноситься до компетенції Відділу: в судах України, інших органах влади, з
питань, що належать до компетенції Відділу.
2.15. Представляти інтереси міжрегіонального управління під час
досудового врегулювання спорів в межах компетенції Відділу.
2.16. Засвідчувати копії документів, що підтверджують повноваження
(накази, положення, інструкції тощо).
2.17. Засвідчувати копії документів, що подаються до суду, до органів, що
здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді.
3. Головні та провідні спеціалісти Відділу мають право:
3.1. Брати участь у справах, діяли в судах України від імені Кабінету
Міністрів України, Міністерства юстиції України та п| посадових осіб з усіма
правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій
особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових
витрат, окрім права подання позовної заяви, визнаніня позову, відмови від
позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та
касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди.
3.2. Брати участь у справах, діяти в судах України від імені держави, у
випадках, передбачених законом, з усіма правами, щр надані процесуальним
законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом
оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання
позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни,
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відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення
примирення та укладення мирової угоди.
3.3. Брати участь у справах, діяти в судах України в інтересах держави,
від імені Міністерства юстиції України, при зверненні до суду з позовами про
відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок
виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини, з
усіма правами, що надані процесуатьним законодавством України стороні,
третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати
судових витрат, окрім права подання позовної заяви, віизнання позову, відмови
від позову, його відкликання та зміни, відкликання та |відмови від апеляційних
та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди.
3.4. Брати участь у справах, діяти в судах України від імені заступника
Міністра юстиції України - Уповноваженого у справах Європейського суду з
прав людини з усіма правами, що надані процесуальним законодавством
України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових
рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання
позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови
від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення
мирової угоди
3.5 Брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та
службових

осіб

Міністерства

юстиції

України,

як

суб’єктів

владних

повноважень, з усіма правами, що надані процесу|альним законодавством
України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових
■

рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання
позову, відмови від позову, його відкликання та зміни,| відкликання та відмови
від апеляційних та касаційних скарг, досягнення прймирення та укладення
мирової угоди.
3.6 Брати участь у справах, діяти в судах України від імені членів
Кабінету Міністрів України: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єрміністр України, віце-прем’єр-міністри (які не очолюють міністерств) та
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Міністр юстиції України, як суб’єктів владних повноважень, з усіма правами,
що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому
числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім
права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його
відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних
скарг, досягнення примирення та укладення мирової уг|)ди.
3.7.

Брати участь у справах, діяти в судах України від імені сірукгурних

підрозділів Міністерства юстиції України, комісій, ін|ших органів, утворених
при Міністерстві юстиції України, з усіма правами, шо надані процесуальним
законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом
оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання
позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни,
відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення
примирення та укладення мирової угоди.
3.8. Брати участь у справах, діяти в судах України від імені Державної
пенітенціарної служби України з усіма правами, що надані процесуальним
законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом
оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання
і
позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни,
відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення
примирення та укладення мирової угоди.
3.9. Брати участь у справах, діяти від імені Міністерства юстиції України,
як органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб
під час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією
про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, з усіма правами,
що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому
числі з правом подання позову, оскарження судових рішень та сплати судових
витрат, окрім права визнання позову, відмови від позиву, його відкликання та
зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення
примирення та укладення мирової угоди.
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3.10. Брати участь у справах, діяти в судах України від імені Південного
міжрегіонального управління, з усіма правами, що надані процесуальним
законодавством України стороні, третій особі, в І тому числі з правом
оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання
позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни,
відкликання та відмови від апеляційних та касаційиних скарг, досягнення
примирення та укладення мирової угоди.
3.11. Брати участь у справах, діяти в судах Україки від імені посадових та
службових осіб Південного міжрегіонального управління, як суб’єктів владних
повноважень з усіма правами, що надані процесуальним законодавством
України стороні, третій особі, в тому числі з праврм оскарження судових
рішень та сплати судових ви трат, окрім права подання позовної заяви, визнання
позову, відмови від позову, його відкликання та зміни), відкликання та відмови
від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення
мирової угоди.
3.12. Представляти інтереси Південного міжрегіонального управління,
його посадових осіб в органах, що здійснюють дисциплінарне провадження
щодо судді, з правом звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку
судді.
3.13. Представляти інтереси Міністерства юстиції України, Кабінету
Міністрів України та їх посадових осіб, Південного міжрегіонального
управління держави, у випадках передбачених законоЦ, на стадії виконавчого
провадження в межах компетенції Відділу.
3.14. Представляти Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції
України, Південне міжрегіональне управління та їх посадових осіб, державу, у
випадках, передбачених законом, інших осіб, правове забезпечення яких
відноситься до компетенції Відділу: в судах України,! інших органах влади, з
питань, що належать до компетенції Відділу.
3.15. Представляти інтереси Південного міжрегіонального управління під
час досудового врегулювання спорів в межах компетенції Відділу.
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3.16. Засвідчувати копії документів, що підтверджують повноваження
(накази, положення, інструкції тощо).
3.17. Засвідчувати копії документів, що подаютьфя до суду, до органів, що
здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді.
4.

Покладання на Відділ завдань, не передбачених цим положенням, і

таких, що не стосуються питань віднесених до компетенції Відділу не
допускається.

V. Керівництво відділу

Відділ

очолює

начальник,

який

забезпечує

виконання

доручень

Міністерства юстиції України, Південного міжрегіонального управління,
спрямовує та контролює роботу відділу відповідно до планів роботи, заходів та
доручень.
Начальник відділу призначається на посаду т і звільняється з посади
начальником Південного міжрегіонального управління
Начальник

відділу

підпорядковується

безпосередньо

начальнику

Південного міжрегіонального управління та першому заступнику начальника
Південного міжрегіонального управління, якій безпосередньо координує та
контролює діяльність відділом згідно з розподілом функціональних обов’язків.
На посаду начальника Відділу призначається особа, яка має досвід
роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше
двох років, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра у галузі
знань «Право» та яка, вільно володіє державною мовою. Посада начальника
Відділу відноситься до категорії «Б» посад державної служби.
5. Начальник відділV:
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5.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу, організовує,
спрямовує та контролює роботу відділу, несе персональну відповідальність за
виконання покладених на відділ завдань.
5.2. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, розподіляє

МІЖ

ними обов’язки та визначає їх повноваження і ступінь відповідальності.
5.3. Начальник відділу погоджує посадові інструкції працівників відділу з
першим заступником начальника Південного міжрегіонального управління,
який безпосередньо координує та контролює діяльність відділу відповідно до
розподілу

функціональних

обов’язків,

та

передав

їх

на

затвердження

начальнику Південного міжрегіонального управління.
5.4. Планує роботу відділу і забезпечує виконанні! планів його роботи.
5.5. Аналізує результати роботи і вживає закоди щодо підвищення
ефективності діяльності відділу.
5.6. Організовує розгляд та виконання документів, які надходять до
відділу,

забезпечує

персональний

контроль

за

підготовкою

службових

документів з питань, віднесених до компетенції відділу.
5.7. Забезпечує дотримання працівниками віддіііу правил внутрішнього
службового розпорядку та виконавської дисципліни.
5.8. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів
у ВІДДІЛІ.

5.9

Вживає заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу

шляхом проведення оперативних нарад з питань, щр пов’язані з діяльністю
відділу.
5.10.
нарадах,

За дорученням керівництва бере участь у засіданнях колегій, а також
які

проводяться

керівництвом

Південного

міжрегіонального

управління.
5.1 і. Координує роботу відділу з іншими стриктурними підрозділами
Південного міжрегіонального управління з питань, що ріднесені до компетенції
відділу.
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5.12. Вносить пропозиції начальнику Південного міжрегіонального
управління щодо зміни структури Південного міжрегіонального управління,
заохочення

працівників

відділу

та

притягнення

їх

до

дисціплінарної

відповідальності.
5.13. За дорученням начальника Південного міжрегіонального управління
виконує також інші функції з метою забезпечені я завдань та функцій,
покладених на Південне міжрегіональне управління відповідно до чинного
законодавства.
6. Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання
покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.
7. На період відсутності начальника відділу виконання його обов’язків
здійснює інший державний службовець, тимчасово визначений наказом
Південного міжрегіонального управління.

VI. Організація роботи відділу

1. Чисельність працівників Відділу визначається Міністерством юстиції
України під час затвердження зведеної структури та штатної чисельності
Південного міжрегіонального управління за поданням! начальника Південного
.

,

міжрегіонального управління.
2. До складу відділу входить два сектора, а саме: ;ектор судової роботи та
міжнародного співробітництва у Миколаївській області в тому числі головний
спеціаліст з питань забезпечення діяльності Уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини; сектор судової роботи та міжнародного
співробітництва у Херсонській області в тому числі головний

спеціаліст з

питань забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду
з прав людини.
3. Відділ здійснює свою діяльність на основі зведених річних планів
Південного

міжрегіонального

управління,

затверджених

начальником

Південного міжрегіонального управління, та щоквартальних планів роботи
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Відділу,

затверджених

першим

заступником

начальника

Південного

міжрегіонального управління, який безпосередньо фординує та контролює
діяльність відділу відповідно до розподілу функціональних обов’язків
4. Відділ користується службовими приміщеннями, мультимедійними
пристроями, оргтехнікою та

комп’ютерами, телефонним,

факсимільним,

електронним та іншими видами зв’язку, канцелярським приладдям, службовим
транспортом для реалізації своїх функцій.
5. Відділ організовує свою роботу в тісній взаємодії зі структурними
підрозділами Південного міжрегіонального управління
6. Працівники відділу здійснюють свої повноваження відповідно до
1
посадових обов’язків, які затверджуються начальником Південного
міжрегіонального управління.
7. Працівники секторів здійснюють свої повноваження на території
відповідних областей, виконують свої функціональні обов’язки відповідно до
посадових інструкцій, цього Положення та положень про роботу сектора.
8 Відділ взаємодіє з секторами на підставі Псложення про взаємодію
відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Південного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Одеса) з секторами
судової

роботи

та

міжнародного

співробітництва

у

Херсонській

та

Миколаївських областях.

VII. Взаємовідносини відділу

1 Відділ взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, судами усіх інстанцій та юрисдикцій,
місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а
також

підприємствами,

установами,

організаціями,

в

тому

числі

правоохоронними, на відповідній території з питань, віднесених до компетенції
відділу.
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2.

Відділ

взаємодіє

зі

структурними

пі дооздиіами

Південного

міжрегіонального управління з питань, віднесених до клмпетенції відділу.

Начальник відділу судової роботи
та міжнародної допомоги
Південного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Одеса)

К.В. Переверзова

