
зАтвЕрщно
наказом НаціональноЇ служби здоров'яупі#&,kБишиJт„

положЕння
про відділ судово - претензійно.і. роботи

Юридичного департаменту
Національно.]. сjтужби здоров'я Укра.і.ни

р . №_ 1Ій

1. Загальні положення

1.1.    Відділ  судово-претензійно'і.  роботи  (далі  -відділ)  є  структурним
підрозділом  Юридичного  департаменту  (далі  -  департамент)  Національно.і.
служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2.    Відділ підпорядковується директору департаменту.
1.3.       У   своЇй   діяльності   відділ   керується       Конституцією   УкраЇни,

законами УкраЇни, укавами Президента Укра.і.ни і постановами Верховно.і. Ради
УкраЇни,  прийнятими  відповідно  до  КонституціЇ  та  законів  Укра.і.ни,  актами
Кабінету Міністрів Укра.і.ни, міжнародними договорами Укра.і.ни, Положенням
про Національну службу здоров'я УкраЇни, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів УкраЇни від 27 грудня 2017 року Ng 1101, Загальним положенням про
юридичну службу міністерства,  іншого  органу виконавчо.і. влади, державного
підприємства,  установи  та  організаці.і.,  затвердженим  постановою  Кабінету
Міністрів Укра.і.ни від 26 листопада 2008 року № 1040, наказами НСЗУ, іншими
нормативно-правовими  актами,  Положенням про  департамент,  а також цим
Положенням.

1.4.  Відділ  організовує  свою  роботу  згідно  з  поточними  планами  у
взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5. Відділ в межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує
виконання покладених на нього завдань.

1.6. Відділ ск]іадається і3 заступника директора департаменту - начальника
відділу, заступника начальника відділу та головних спеціалістів.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1. Організація і проведення претензійно.і. та позовноЇ роботи.
2.2. Представництво інтересів НСЗУ в установленому порядку в судах та
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інших органах, на підприємствах, в установах та організаціях.

3. Функщі.1.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.Організовує та бере участь у забезпеченні реалізаціЇ державно.і. правовоЇ

політики  у  сфері  державних  фінансових  гарантій  медичного  обслуговування
населення   за   програмою   державних   гарантій   медичного   обслуговування
населення,  у  представлені  інтересів  НСЗУ  в  судах  та  інших  органах,  на
підприємствах, в установах та організаціях.

3.2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
та  організаційно  -  розпорядчих  актів  з  питань,  що  належать  до  компетенціЇ
відділу.

3.3. Забезпечує юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів,
які регулюють питання розгляду судових спорів,  цивільних, господарських та
адміністративних   правовідносин,   представництва   інтересів   НСЗУ   в   судах,
здійснення виконавчого провадження.

3.4.  Організовує претензійну та позовну роботу,  здійснює контроль за .і-і.
проведенням,  представляє в установленому законодавством порядку інтереси
НСЗУ в судах та інших органах, на підприємствах, в установах та організаціях
під час розгляду правових питань і спорів.

3.5.    Аналізує   результати    господарсько.і.   діяльності    НСЗУ    разом    і3
заінтересованим    структурними   підрозділами,    вивчає   умови    і    причини
виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, також
стан  дебіторськоЇ  та  кредиторськоЇ  заборгованості,  у  разі  надходження  до
відділу відповідних документів.

3.6.  Розглядає,  аналізує  матеріали,  що  надійшли  від  правоохоронних  і
контролюючих  органів,  РеЗультати  позовноЇ  роботи,  а  також  отриМаНі  За
результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичноЇ звітності, що
характеризують стан дотримання законності НСЗУ, готує правові висновки за
виявленими  фактами  правопорушень  та  бере  участь  в  організаці.і.  роботи  з
відшкодування завданих ними збитків.

3.7.    За   дорученням   керівництва   департаменту   та   НСЗУ   розглядає
звернення іромадян, звернення та запити народних депутатів Укра.і.ни з питань,
що належать до компетенціЇ відділу.

3.8.  Аналізує  стан  претензійно.і.,   позовно.і.  роботи  та  надає  результати
директору департаменту та /або ГОлові НСЗУ.

3.9. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікаці.і.
працівників відділу.

3.10.Вивчає  та  узагальнює  судову  практику  в  тому  числі  міжнародний
досвід у вирішенні судових справ.

3.11.    Надає  директору  департаменту  довідкові  матеріали  з  питань,  що
стосуються діяльності відділу.
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3.12.     Виконує інші доручення директора  департаменту, Голови НСЗУ у
межах компетенціЇ відділу.

3.13.   Забезпечує   дотримання   працівниками   відділу   вимог   трудового
законодавства    УкраЇни,    законодавства    Укра.і.ни    про    державну    службу,
запобігання   корупціЇ,   захист   персональних   даних,   правил   внутрішнього
службового  розпорядку  НСЗУ,  службовоЇ  дисципліни  та  правил  поведінки
державного  службовця,  вимог  режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до
державно.і.  таємниці),  охорони  праці,  техніки  безпеки,  виробничоЇ  санітарі.і.,
гігієни праці та протипожежноЇ безпеки, передбачених відповідними правилами
та інструкціями.

3.14. Покладання на відділ завдань, не передбачених цим Положенням і
таких, що не стосуються компетенці.і. відділу, не допускається.

4. права

Відціл має право:
4.1.     За     дорученням     Голови     перевіряти     дотримання     законності

структурними підрозділами НСЗУ, територіальними органами НСЗУ.
4.2. Одержувати у встановленому порядку для виконання покладених на

відділ  завдань  необхідні  документи,  інформацію,  довідки,  розрахунки,  інші
матеріали від посадових осіб структурних підрозділів апарату НСЗУ.

З  метою  забезпечення  своєчасного  виконання  завдань,  які  потребують
оперативного    вжиття    відповідних    заходів,    посадові    особи    зобов'язані
невідкладно подавати необхідні матеріали на вимоіу відділу.

4.3.      За   погодженням   із   директором   департаменту   брати   участь   у
конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах.

4.4.   На   обробку   персональних   даних   фізичних   осіб,   відповідно   до
законодавства з питань захисту персональних даних, для виконання покладених
завдань.

4.5.   За   дорученням   Голови   НСЗУ   і   за   погодженням   з   директором
департаменту представляти НСЗУ в інших органах державноЇ влади,  органах
місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань,
що належать до  компетенці.і. відділу.

4.6.   У   межах   своЇх   повноважень   залучати   працівників   структурних
підрозділів  апарату  НСЗУ,  за  погодженням  з  Їх  керівниками,  до  виконання
окремих завдань і заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених
на нього завдань.

4.7.   Інформувати   директора   департаменту  та/або   ГОлову   НСЗУ   про
покладання  на відділ  обов'язків,  що  виходять за межі  компетенці.і. відділу,  а
також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу   відділу
необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів НСЗУ.
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5. Керівництво

5.1. Відділ очолює заступник директора департаменту -начальник відділу
судово-претензійно.і.  роботи  Юридичного  департаменту,  який  є  державним
службовцем,  призначається  на  посаду  і  звільняється  з  посади  керівником
державно.і. служби НСЗУ в установленому законодавством порядку.

5.2.  На посаду заступника директора департаменту  -  начальника відділу
судово-претензійно.і.     роботи     Юридичного     департаменту     призначається
повнолітня особа, іромадянин УкраЇни, яка вільно володіє державною мовою та
має  вищу  юридичну  освіту  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  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.

5.3.   Заступник   директора   департаменту   -   начальник   відділу   судово-
претензійно.і.        роботи        Юридичного        департаменту        безпосередньо
підпорядковується дир ектору департаменту.

5.4.  У разі  відсутності  заступника директора департаменту  -  начальника
відділу  судово-претензійно'і.  роботи  Юридичного  департаменту   функціЇ  та
обов'язки  начальника  відділу  виконує  заступник  начальника  відділу  судово-
претензійно.і. роботи Юридичного департаменту, а у разі його відсутності - один
з головних спеціалістів відділу, відповідно до наказу ГОлови НСЗУ.

5.5.     Права,     обов'язки     і     відповідальність     заступника     директора
департаменту  -  начальника  відділу  судово-претензійноЇ  роботи  Юридичного
департаменту та заступника начальника відділу визначаються законодавством
про державну службу, Положенням про НСЗУ, цим Положенням, посадовою
інструкцією і правилами внутрішнього службового розпорядку НСЗУ.

Заступник директора департаменту -
начальник відділу судово-претензійно.і.
роботи Юридичного департаменту

погоджЕно:
Заступник директора
Юридичного департаменту

дир ектор департаменту
управління персоналом

Завідувач сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

т. пАрхошук

І. яшінАс

с, гнАтюк

ю. косж
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ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правово.і. та роз'яснювально.і. роботи

Юридичного департаменту
Націонаjтьно.і. служби здоров'я Укра.і.ни

1.  Загальні положення

1.1.  Відділ   правово.і.   та   роз'яснювальноЇ   роботи   (далі   -   відділ)   є
структурним  підрозділом  Юридичного  департаменту  (далі  -  департамент)
апарату Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2.  Відділ безпосередньо підпорядковується директору департаменту.
1.3.  Відділ у сво.і.й діяльності керується Конституцією УкраЇни, законами

Укра.і.ни,   актами   Верховно.і.   Ради   Укра.і.ни,   Президента   УкраЇни,   Кабінету
Міністрів  Укра.і.ни,  Положенням  про  Національну  службу  здоров'я  УкраЇни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 ірудня 2017 року
№ 1101 (далі -Положення про НСЗУ), Загальним положенням про юридичну
службу міністерства, іншого органу виконавчоЇ влади, державного підприємства,
установи та організаці.і., затвердженим постановою Кабінету Міністрів УкраЇни
від   26   листопада   2008року   №   1040,   накавами   НСЗУ,   а  також   іншими
нормативно-правовими   актами,   Положенням   про   департамент   та   цим
ПОЛОЖеННЯМ.

1.4.  Відділ   в   межах   повноважень,    визначених   цим   Положенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.5.  Відділ складається з начальника відділу та головних спеціалістів.

2.  Основні завдання

2.1.  Основними завданнями відділу є:
2.1.1.  організація  та  участь  у  забезпеченні  правово.і.  та  роз'яснювальноЇ

роботи в НСЗУ;
2.1.2. організація  і  проведення  роботи,  пов'язано.і. з  підвищенням  рівня

правових  знань  працівників  НСЗУ,  роз'яснення  застосування  законодавства,
надання правових консультацій з питань, що належать до компетенціЇ відділу;

2.1.3. сприяння   правильному   застосуванню   актів   законодавства   про
працю.



3.  Функці.,.

3.1.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.1. розглядає  звернення  органів  державно.і.  влади,  органів  місцевого

самоврядування,   Об'єднань   іромадян,   підприємств,   установ,   організацій
незалежно  від  форм  власності, .і.х посадових та службових осіб  з  питань,  що
відносяться  до  компетенці`і.  відділу,   надає  відповіді  на  них  та  забезпечує
дотримання прав громадян під час розгляду звернень;

3.1.2. розглядає   запити   та   звернення   адвокатів,   народних   депутатів
Укра.і.ни   відповідно   до   вимог   законодавства   з   питань,   що   належать   до
компетенціЇ відділу, та надає відповіді на них;

3.1.3. роз'яснює заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до
НСЗУ, інформує та надає роз'яснення з питань, що належать до компетенці.і.
відділу;

3.1.4. бере участь у забезпеченні надання інформаці.і., розпорядником яко.і.
є НСЗУ,  на запити відповідно до Закону Укра.і.ни «Про доступ до публічноЇ
інформації»;

3.1.5. здійснює   своєчасне   опрацювання   документів   і   доручень,   що
надходять   від  Голови  НСЗУ,   його   заступників,   директора  департаменту,
заступників   директора   департаменту,   керівників   самостійних   структурних
підрозділів апарату НСЗУ;

3 .1.6. здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень іромадян з
метою  виявлення  причин,  що  .і.х  породжують,  розробляє роз'яснення  для .і.х
розміщення  на  веб-ресурсах  НСЗУ  та  направлення  відповідним  суб'єктам
господарювання;

3.1.7. надає юридичні консультаці.і. працівникам апарату НСЗУ з питань,
що належать до компетенці.і. відділу;

3.1.8. готує   та   вносить   керівництву   департаменту   пропозиціЇ   щодо
удосконалення  порядку  надання  публічно.і.  інформаці.і.  та  розгляду  звернень
громадян, що надійшли на адресу НСЗУ та одержані під час особистого прийому
Іромадян;

3.1.9. здійснює інші повноваження, у межах компетенціЇ відділу, визначені
Положенням про НСЗУ;

3.1.10. забезпечує  дотримання  працівниками  відділу    вимог  трудового
законодавства    Укра.і.ни,    законодавства    УкраЇни    про    державну    службу,
запобігання   корупціЇ,   захист   персональних   даних,   правил   внутрішнього
службового  розпорядку  НСЗУ,  службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки
державного  службовця,  вимог  режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до
державноЇ  таємниці),  охорони  праці,  техніки  безпеки,  виробничоЇ  санітарі.і.,
гігієни праці та протипожежно.і. безпеки, передбачених відповідними правилами
та інструкціями.



4. права

4.1.  Вішіл має право:
4.1.1. за    дорученням     керівництва    НСЗУ     представляти     НСЗУ     в

установленому порядку з питань, що належать до його компетенціЇ, в органах
державноЇ влади, органах місцевого самоврядування, іромадських організаціях,
підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності ;

4.1.2. одержувати    в    установленому    порядку    від    посадових    осіб
структурних  підрозділів  апарату  НСЗУ  необхідні   документи,   інформацію,
довідки,  розрахунки,  інші  матеріали  для  виконання  покладених  на  відділ
завдань;

4.1,3, залучати   за   згодою   керівників   інших   структурних   підрозділів
апарату НСЗУ відповідних спеціалістів для підготовки проектів організаційно-
розпорядчих  документів,  а  також  для  розроблення  і  здійснення  заходів,  які
проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань;

4.1.4. взаємодіяти в у становленому порядку із структурними підрозділами
апарату НСЗУ, центральними органами виконавчо.і. влади, органами державно.і.
влади   та   органами   місцевого   самоврядування,   державними   установами,
громадськими організаціями, установами та організаціями незалежно від форми
власності з питань, що належать до його компетенці.і.;

4.1.5. вносити директору департаменту пропозиці.і. щодо :
- вдосконалення роботи департаменту в межах компетенці.і.;
- припинення  ді.і.  організаційно-розпорядчих  документів  з  питань,  що

належать до компетенці.і. відділу, які суперечать чинному законодавству УкраЇни;
- притягнення   до   відповідальності   в   установленому   законодавством

порядку працівників відділу, які допустили пошкодження чи втрату державного
майна;

4.1.6. брати участь у підготовці та проведенні нарад, роботі робочих груп
у НСЗУ з питань, що належать до компетенці.і. відділу.

5. Керівництво

5.1.  Відділ    очолює    начаjіьник,    який    є    державним    службовцем,
призначається на посаду і звільняється з посади Головою НСЗУ в установленому
законодавством порядку.

5.2.  На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє
державною мовою та має виіцу освіту за освітнім ступенем не нижче магістра в
галузі знань "Право", з 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 форм власності не менше двох років.
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5.3.  Начальник   відділу   безпосередньо   підпорядковується   директору
департаменту.

5.4.  У  разі  відсутності  начальника  відділу  його  функціЇ  та  обов'язки
виконує один з головних спеціалістів відділу відповідно до наказу НСЗУ.

5.5.  Права, обов'язки і відповідальність начальника відділу визначається
законодавством   про   державну   службу,   Положенням   про   НСЗУ,    цим
Положенням,  посадовою  інструкцією  і  правилами  внутрішнього  службового
розпорядку НСЗУ.

Начальник відділу
правово.і. та роз'яснювальноЇ роботи
Юридичного деп артаменту

погоджЕно
З аступник директора
Юридичного департаменту

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

uм#4%.о.

І. Жигінас

Ю. Косяк

С. Гнатюк

'" # Jг,-е " ш ф#,# „
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положЕння
про відділ нормативно-правового забезпечення

Юридичного департаменту
Нащіонаjіьно.і. служби здоров'я Укра.і.ни

1. Загальні положення

1.1. Відділ    нормативно-правового    забезпечення    (далі    -    відділ)    є
структурним  підрозділом  Юридичного  департаменту  (далі  -  департамент)
апарату Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується директору департаменту.
1.3. Відділ у сво.і.й діяльності керується Конституцією Укра.і.ни, законами

Укра.і.ни,   актами   Верховно.і.   Ради   Укра.і.ни,   Президента   УкраЇни,   Кабінету
Міністрів  Укра.і.ни,  Положенням  про  Національну  службу  здоров'я  УкраЇни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 грудня 2017 року
№  1101  (далі -Положення про НСЗУ), Заг`альним положенням про юридичну
службу міністерства, іншого органу виконавчо.і. влади, державного підприємства,
установи та організаці.і., затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни
від   26   листопада   2008року   №   1040,   наказами   НСЗУ,   а  також   іншими
нормативно-правовими   актами,   Положенням   про   департамент   та   цим
Положенням.

1.4. Відділ організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними
планами у взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5. Відділ в межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує
виконання покладених на нього завдань.

1.6. Відділ складається 3 заступника директора департаменту - начальника
відділу та головних спеціалістів.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1. Організація забезпечення формування та реалізаці.і. державно.і. правовоЇ

політики  у  сфері  державних  фінансових  гарантій  медичного  обслуговування
населення   за   проірамою   державних   гарантій   медичного   обслуговування
населення (програма медичних гарантій).

2.2. Розробка проектів нормативно-правових актів з питань, що належать
до  компетенціЇ  НСЗУ,  та  в  установленому  порядку  внесення  .і.х  на  розгляд
Міністра охорони здоров'я.



3. Функці.1.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Організовує   та   бере   участь   у   забезпеченні   реалізаці.і.   державноЇ

правовоЇ   політики   у   сфері   державних   фінансових   пірантій   медичного
обслуговування населення.

3.2. Розроб]іяє     проекти      нормативно-правових     та     організаційно-
розпорядчих актів з питань, що належать до компетенці.і. НСЗУ.

3.3. Перевіряє  відповідність  законодавству  і  міжнародним  договорам
Укра.і.ни проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис Голові НСЗУ,
погоджує (візує) .і.х за наявності  віз  керівництва заінтересованих структурних
підрозділів.

3 .4. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів,
підготовлених структурними підрозділами апарату НСЗУ, за результатами яко.і.
готує  висновки  за  формою,  затвердженою  Міністерством  юстиці.і.  Укра.і.ни,
погоджує  (візує) .і.х за наявності  віз  керівництва заінтересованих структурних
підрозділів апарату НСЗУ.

3.5. Переглядає   разом   із   структурними   підрозділами   апарату   НСЗУ
нормативно-правові  акти та інші документи з  питань,  що належать до  його
компетенціЇ, з метою приведення .і.х у відповідність і3 законодавством.

3.6. Інформує Голову НСЗУ про необхідність вжиття заходів для внесення
змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання .і.х такими, що
втратили чинність, або скасування.

3.7. Вносить Голові НСЗУ пропозиці.і. щодо подання нормативно-правових
актів на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін 'юстом.

3.8. Разом і3 заінтересованими структурними підрозділами апарату НСЗУ
узагальнює практику застосування законодавства у сфері державних фінансових
гарантій  медичного  обслуговування  населення,  готує  пропозиці.і.  щодо  його
вдосконалення, подає .і.х на розгляд Голові НСЗУ для вирішення питання щодо
підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення•і.х в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати
такі акти.

3.9. Здійснює аналіз щодо наявності в НСЗУ всіх необхідних нормативно-
правових актів та інших документів.

3.10. Надає роз'яснення застосування законодавства, правові консультаці.і.
з питань, що належать до компетенці.і. відділу.

3.11. Погоджує  проекти  нормативно-правових  актів  в  сфері  діяльності
НСЗУ в органах виконавчо.і. влади.

3.12. Проводить  гендерно-правову  та  антидискримінаційну  експертизу
проектів  нормативно-правових  актів,  за результатами яко.і. готує  висновки  за
відповідними формами,

3.1З. Розробляє   іроекти   нормативно-правових   актів   та   розпорядчих
документів НСЗУ з питань, що належать до компетенці.і. відділу.

3.14. Розгjіядає  та  готує  проекти  відповідей   на  звернення  та  запити



народних   депутатів   УкраЇни,   звернення   міністерств,   центральних   органів
виконавчо.і.  влади,  юридичних  та  фізичних  осіб  з  питань,  що  належать  до
компетенціЇ відділу.

3.15. Здійснює    інші    повноваження,    у   межах    компетенці.і.   відділу,
визначених    Положенням    про    Національну    службу    здоров'я    Укра.і.ни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 27 ірудня 2017 року
Ng  1 1 0 1 .

3.16.  Виконує  інші  завдання  за дорученням  керівництва департаменту,
НСЗУ у межах компетенціЇ відділу.

3.17. Забезпечує  дотримання  вимог  трудового  законодавства  Укра.і.ни,
законодавства  УкраЇни  про  державну  службу,  запобігання  корупці.і.,  захист
персональних  даних,  правил  внутрішнього  службового  розпорядку  НСЗУ,
службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки  державного  службовця,  вимог
режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до  державно.і.  таємниці),  охорони
праці,  техніки  безпеки,  виробничоЇ санітаріЇ,  гігієни  праці та протипожежно.і.
безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

4. права

Відділ має право:
4.1.За     дорученням     керівництва     НСЗУ     представляти     НСЗУ     в

установленому порядку з питань, що відносяться до його компетенці.і., в органах
державноЇ влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах
та організаціях незалежно від форми власності.

4.2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на
відділ  завдань  необхідні  документи,  інформацію,  довідки,  розрахунки,  інші
матеріали від посадових осіб апарату НСЗУ.

4.3. Залучати, за згодою керівників інших структурних підрозділів НСЗУ,
відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та
актів   організаційно-розпорядчого   характеру,   а   також   для   розроблення   і
здійснення заходів, які щ]оводяться департаментом відповідно до покладених на
нього завдань.

4.4.Взаємодіяти     із     структурними     підрозділами     апарату     НСЗУ,
центральними органами виконавчо.і. влади, державними органами та органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань,
що належать до його компетенці.і..

4.5. Надавати  роз'яснення  працівникам   апарату  НСЗУ  з   питань,   що
належать до його компетенці.і..

4.6. Брати участь у підготовці та проведенні нарад, роботі робочих іруп у
НСЗУ з питань, що належать до компетенці.і. відділу.

4.7. Отримувати та обробляти персональні дані та іншу інформацію про
надавачів  медичних  послуг,  необхідних  для  здійснення  завдань  та  функцій
департаменту   (відділу),   з   дотриманням   вимог   законодавства   про   захист
персональних даних.



5. Керівництво

5.1. Відділ очолює заступник директора департаменту -начальник відділу,
який є державним службовцем, призначається на посаду і звільняється з посади
Головою НСЗУ в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду заступника директора департаменту - начальника відділу
призначається особа, яка вільно володіє державною мовою має вищу освіту за
освітнім ступенем не нижче магістра в галузі знань "Право", 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 форм власності не менше двох
рок1в

5 .3 . Заступник директора департаменту -начальник відділу безпосередньо
підпорядковується дир ектору департаменту.

5.4. У разі відсутності заступника директора департаменту -начальника
відділу його функціЇ та обов'язки виконує один з головних спеціалістів відділу
відповідно до наказу НСЗУ.

5.5.Права,      обов'язки      і      відповідальність      заступника     директора
департаменту - начальника відділу визначається законодавством про державну
службу, Положенням про НСЗУ, цим Положенням, посадовою інструкцією і
правилами внутрішнього службового розпорядку НСЗУ.

Заступник директора департаменту -
начальник відділу нормативно-правового
забезпечення Юридичного департаменту

погоджЕно
Заступник директора
Юридичного департаменту

Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

\_

І. Жигінас

Ю. Косяк

С. Гнатюк



зАтвЕрджЕно
наказ Національно.і. служби здоров'я

їіFї:жш,ш2olщ р. №_1L4

положЕння
про департамент управління персоналом
Національно.]. служби здоров'я  Укра.і.ни

1.  Загаj[ьні положення

1.1.   департамент   управління   персоналом   (далі   -   департамент)   є
самостійним структурним підрозділом апарату НаціональноЇ служби здоров'я
УкраЇни (далі -НСЗУ).

1.2. департамент безпосередньо підпорядковується Голові НСЗУ.
1.3. департамент  у  своЇй  діяльності  керується  Конституцією  Укра.і.ни,

Кодексом законів про працю УкраЇни, Законом УкраЇни "Про державну службу"
та    іншими    законами    Укра.і.ни,    міжнародними    договорами,    згода    на
обов'язковість яких надана Верховною Радою Укра.і.ни, постановами Верховно.і.
Ради   УкраЇни,   актами   Президента   УкраЇни,   Кабінету   Міністрів   Укра.і.ни,
Положенням   про   Національну   службу   здоров'я   УкраЇни,   затвердженим
постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 ірудня 2017 року № 1101 (далі -
Положення про НСЗУ),  наказами центрального органу виконавчо.і. влади,  що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державноЇ служби,
цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. департамент  організовує  свою  роботу  згідно  з  перспективними  і
поточними планами у взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами апарату
нсзу.

1.5. департамент  в  межах  повноважень,  визначених  цим  ПОложенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.6. до складу департаменту входять:
1) управління    кадрового    адміністрування    та    організаційного

розвитку:
-відділ управління кадрами;
-відділ організаційного розвитку.

2) управління добору та оцінювання персоналу:
-   відділ добору персоналу;
-відділ оцінювання персоналу.

3)  відділ    внутрішнього    навчання   та   підвищення    кваліфікаці.і.
персоналу;

4)  відділ     адаптаці.і.,     внутрішньоЇ     комунікаціЇ     та     розвитку
організаційноЇ культури.
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1.7. Основні  завдання,  функці.і.,  права  та  відповідальність  структурних
підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються цим Положенням
та положеннями  про  відповідні  структурні  підрозділи,  які  затверджуються  в
установленому порядку.

1.8. департамент має свою печатку та штампи.

2. Основні завдання

Основними завданнями департаменту є:
2.1. Реалізація  державно.і.  політики  з  питань  управління  персоналом  в

апараті НСЗУ.
2.2. Забезпечення здійснення Головою НСЗУ сво.і.х повноважень з питань

управління персоналом.
2,3. Забезпечення організаційного розвитку НСЗУ.
2.4. добір  персоналу  апарату  НСЗУ  в  установленому  законодавством

порядку.
2.5.  Забезпечення  системного,  структурованого,  якісного та керованого

процесу адаптаці.і. крацівників.
2.6.  Забезпечення  функціонування  системи  внутрішніх  комунікацій  в

нсзу.
2.7. Прогнозування   розвитку   персоналу,   заохочення   працівників   до

службово.і. кар'єри, підвищення рівня .і.х професійно.і. компетентності.
2.8. Здійснення    аналітично.і.   та   організаційноЇ   роботи   з   кадрового

менеджменту.
2.9.документальне    оформлення    вступу    на    державну    службу,    .і-і.

проходження  та  припинення  державними  службовцями  та     працівниками
апарату НСЗУ.

3. Функці.І.

департамент відповідно до пок]іадених на нього завдань:
3 .1. Організовує  роботу щодо розробки структури апарату НСЗУ.
3.2. Бере участь у розробленні  проектів нормативно-правових актів,  що

стосуються  питань  управління  персоналом,  трудових  відносин  та  державно.і.
служби в НСЗУ.

3.3. Вносить пропозиці.і. Голові НСЗУ з питань удосконалення управління
персоналом та кадрового менеджменту.

3.4. Здійснює  аналітично-консультативне  забезпечення  роботи  Голови
НСЗУ з питань державно.і. служби.

3.5. Контролює  розроблення  положень  про  структурні  підрозділи  та
посадових інструкцій державних службовців та працівників апарату НСЗУ, які
затверджує Голова НСЗУ, а також переглядає .і.х на відповідність встановленим
законодавством вимогам.
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3.6. Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та
психологічного  клімату,  формування  корпоративноЇ  культури  у  колективі,
розв ' язання конфліктних ситуацій.

3.7. Вивчає потребу в персоналі для заміщення вакантних посад в апараті
НСЗУ та вносить відповідні пропозиці.і. Голові НСЗУ.

3.8. Приймає  документи  від  кандидатів  на  зайняття  вакантних  посад
державно.і.  служби  категорій  "Б"  та  "В",  проводить  перевірку  документів,
поданих   кандидатами,   на   відповідність   встановленим   законом   вимогам,
повідомляє кандидатів іро результати такоЇ перевірки та подає Їх на розгляд
конкурсно.і. комісі'і., здійснює інші заходи щодо організаці.і. конкурсного відбору.

3.9.гЗабезпечує    реалізацію    державно.і.    політики    щодо    регулювання
відносин,пов'язанихі3захистомперсональнихданихпідчас.і.хобробкиврамках
діяльності   НСЗУ   з   метою   ведення   кадрового   діловодства,   підютовки
статистично.і., адміністративно.і. та ініііо.і. інформаці.і. з питань персоналу, а також
внутрішніх документів з питань реалізаці.і' трудового законодавства.

3.10. Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття
посад державно.і. служби категорій "Б" і "В".

3 . 1 1 . Надсилає кандидатам на зайняпя вакантних посад державноЇ служби
категорій ``Б" та "В" письмові повідомлення про результати конкурсу.

3.12. За    дорученням    Голови    НСЗУ    перевіряє    дотримання    вимог
законодавства про щjащо та державну службу, правил внутрішнього службового
розпорядку НСЗУ.

3.13.  Здійснює  побудову  ефективно.і.  системи  внутрішніх  комунікацій,
забезпечує інформаційну підтримку співробітників НСЗУ.

3.14.   Організовує   проведення   стратегічних   сесій,   загальних   заходів,
виступів та доповідей зовнішніх експертів і спікерів з актуальних для НСЗУ тем
та напрямків з метою розвитку організаційно.і. культури.

3.15. Забезпечує системний, скруктурований, якісний та керований процес
адаптаці.і. крацівників з метою оптимізаці.і. періоду засвоєння новоприйнятими
працівниками   спеціальних   знань,   навичок   і   +вмінь,   зниження   кількості
потенційних помилок і підвищення завдяки цьому продуктивності праці.

3,16.  Визначає  порядок  виконання  процедур  адаптаці.і.  новоприйнятих
працівників НСЗУ і порядок  взаємодій, терміни виконання та відповідальність
за проведення адаптаційних процедур.

3.17. Здійснює  заходи  щодо  формування  умов  для  якісного  розвитку
персоналу  апарату  НСЗУ  відповідно  до  існуючих  стандартів  державного
управління.

3.18. Разом з іншими структурними підрозділами НСЗУ:
організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
опрацьовує штатний розпис НСЗУ;
спільно з  бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотиваці.і.

персоналу державного органу;
забезпечує планування службово.і. кар'єри,  планомірне заміщення посад

державно.і. служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійно.і.
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компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійноЇ
компетентності та сумлінного виконання сво.і.х посадових обов'язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді.
3.19. Забезпечує  підготовку,  перепідготовку  та  підвищення  кваліфікаці.і.

державних службовців апарату НСЗУ, організовує .і.х навчання.
3.20. Здійснює планування професійного навчання державних службовців

в апараті НСЗУ,
3.21. Узагальнює     потреби     державних     службовців     у     підготовці,

спеціалізаціЇ та підвищенні кваліфікаціЇ і вносить відповідні пропозиціЇ Голові
нсзу.

3.22. Разом  із  державним  службовцем  складає  індивідуальну  програму
підвищення рівня професійно.і. компетентності за результатами оцінювання його
службовоЇ діяльності.

3.23. Веде  встановлену  звітно-облікову  документацію,  готує  державну
статистичну звітність з кадрових питань.

3 .24. Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.
3.25. Надає  консультативну допомоіу  з  питань  управління  персоналом

керівникам структурних підрозділів апарату НСЗУ.
3 .26. Обчислює стаж роботи та державно.і. служби.
3.27. Розглядає   пропозиці.і.  та   готує   документи   щодо   заохочення   та

нагородження    персоналу    апарату    НСЗУ    відомчими    заохочувальними
відзнаками, веде відповідний облік.

3.28. Розглядає    матеріали    з    питань,    пов'язаних    із    відзначенням
державними та урядовими нагородами Укра.і.ни працівників системи охорони
здоров'я та працівників апарату НСЗУ.

3.29. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка
вперше  вступає  на  державну  службу,  оформляє  документи  про  присвоєння
відповідних рангів державним службовцям.

3.30. Ознайомлює   державних   службовців   з   правилами   внутрішнього
службового  розпорядку  апарату  НСЗУ,  посадовими  інструкціями  та іншими
документами з простав]іенням ними підписів та дати ознайомлення.

3.31. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення, переведення та
звільнення з посади працівників апарату НСЗУ.

3 .32. Здійснює контроль за встаноішенням надбавок за вислугу років.
3.33. Формує  графік відпусток персоналу  апарату НСЗУ,  готує  проекти

наказів щодо надання відпусток персоналу, контролює .і.х подання та веде облік.
3.34.  Здійснює роботу, пов'язану і3 заповненням, обліком і зберіганням

трудових книжок та особових справ працівників апарату НСЗУ.
3.35.  Оформляє та видає працюючим  і  колишнім  працівникам  апарату

НСЗУ довідки з місця роботи.
3.3 6. Опрацьовує листки тимчасово.і' непрацездатності працівників апарату

нсзу.
3.37. У межах компетенці.і. готує розпорядчі документи про відрядження

персоналу апарату НСЗУ.
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3.38. Готує  у  межах  компетенці.і.  документи  щодо  призначення  пенсій
персоналу апарату НСЗУ.

3.39. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копію
наказу  про звільнення, належно оформлено.і. трудовоЇ книжки.

3.40. Забезпечує організацію проведення спеціальноЇ перевірки щодо осіб,
які претендують на зайняття посад державно.і. служби в апараті НСЗУ.

3.41.    Забезпечує    організацію    проведення    перевірки    достовірності
відомостей  щодо  застосування  заборон,  передбачених  частинами  третьою  і
четвертою стапі 1 Закону УкраЇни ``Про очищення влади" працівників апарату
НСЗУ, готує довідки про .Ґі. результати.

3.42.   Забезпечує  у   межах  компетенціЇ  департаменту  рівні   права  та
можливості жінок і чоловіків - працівників НСЗУ.

3.43 . Взаємодіє у межах компетенці.і. з профспілковим комітетом НСЗУ.
3.44. Здійснює облік військовозобов'язаних і призовників апарату НСЗУ:
3.44.1, Оформлення  відстрочки  військовозобов'язаних  і  призовників  від

призову під час мобілізаці.і. та у воєнний час апарату НСЗУ.
3. 44. 2. Підготовку        звіту        про        чисельність        працюючих        та

військовозобов'язаних,  які  заброньовані  згідно  з  переліком  посад  і  професій
апарату НСЗУ.

3.45. Організовує   розгляд  звернень   іромадян,   запитів   на  отримання
публічно.і.  інформаці.і.,   звернень  та  запитів  адвокатів  і  народних  депутатів
Укра.і.ни,   звернень   органів   державно.і.   влади,   місцевого   самоврядування,
об'єднань  громадян,  підприємств,  установ,  організацій  незалежно  від  форм
власності, .і.х посадових та службових осіб, з питань, що належать до компетенці.і.
департаменту.

3.46. Бере  участь  у  підготовці  довідок  для  визначення  і  перерахунку
розміру пенсій пенсіонерам державноЇ служби.

3.47.  Бере  участь  у  розробці  положення  про  преміювання  працівників
нсзу.

3.48. Спільно   з   іншими   структурними   підрозділами   НСЗУ   аналізує
використання  фонду оплати праці та вносить пропозиці.і. Голові НСЗУ щодо
ефективного використання коштів.

3.49. Готує пропозиці.і. щодо формування фонду оплати праці працівників
апарату НСЗУ  та  подає  .і.х для розгляду та включення  в  проект державного
бюджету УкраЇни на відповідний рік.

3.50. Оформляє у встановленому порядку матеріали щодо прикріплення
для медичного обслуговування працівників апарату НСЗУ.

3.51. Вносить  пропозиціЇ  щодо  розміщення  та  оновлення  інформаці.і. у
відповідних   рубриках   офіційного   веб-сайту   НСЗУ   в   межах   компетенці-і.
департаменту.

3.52. Проводить ініпу роботу,  пов'язану і3 застосуванням законодавства
про працю та державну службу.

3.53. Забезпечує  дотримання  вимог  трудового  законодавства  Укра.і.ни,
законодавства  Укра.і.ни  про  державну  службу,  запобігання  корупці.і.,  захист
персональних  даних,  правил  внутрішнього  службового  розпорядку  НСЗУ,
службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки  державного  службовця,  вимог
режиму   секретності   (за наявності  допуску  до  державно.і. таємниці),  охорони
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праці,  техніки  безпеки,  виробничо.і. санітаріЇ,  гігієни  праці та протипожежно.і.
безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

4. права

департамент має право:
4.1. Спільно    з    іншими    структурними    підрозділами    перевіряти    і

контролювати дотримання Правил внутрішнього службового розпорядку, вимог
законодавства про працю та державну службу в апараті НСЗУ.

4.2.Взаємодіяти     зі     структурними     підрозділами     апарату     НСЗУ,
державними  органами  та  органами  місцевого  самоврядування  з  питань,  що
належать до його компетенці.і.,

4.3. Одержувати  у  встановленому  порядку  від  структурних  підрозділів
апарату НСЗУ,  центральних  органів  виконавчо.і. влади,  державних  органів  та
органів   місцевого   самоврядування   інформацію,   необхідну  для  виконання
покладених на департамент функцій.

4,4. За  погодженням  з  Головою  НСЗУ  брати  участь  у  конференціях,
семінарах,  нарадах  та  інших  заходах  з  питань  управління  персоналом  та
організаційного розвитку.

4.5. На   обробку   персональних   даних   фізичних   осіб   відповідно   до
законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених
на нього обов'язків.

4.6. За дорученням Голови НСЗУ представляти державний орган в інших
органах  державно.і.  влади,  органах  місцевого  самоврядування,  підприємствах,
установах та організаціях з питань, що належать до його компетенці.і..

4.7. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрово.і. роботи,
навчаннях,  що  проводяться  в НСЗУ,  центральних органах виконавчоЇ влади,
підпорядкованих  структурах,   скликати  наради  з   питань,   що   належать  до
компетенці.і. департаменту за погодженням з Головою НСЗУ.

4.8.  Вносити  Голові  НСЗУ  пропозиціЇ  з  питань  удосконалення  роботи
департаменту,     підвищення    ефективності    державноЇ    служби,    залучати
працівників структурних підрозділів НСЗУ, за погодженням з .і.х керівниками, до
виконання окремих завдань і заходів щодо дотримання трудового законодавства
та законодавства про державну службу тощо.

4.9.Покладення   `на    департамент    завдань,    не    передбачених    цим
Положенням   і  таких,   що   не  стосуються  питань  управління  персоналом,
Організаційного розвитку та державно.і. служби, не допускається.

5. Керівництво

5.1. департамент  очолює  директор,  який  призначається   на  посаду  і
звільняється з посади Головою НСЗУ в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора департаменту призначається особа, яка має вищу
освіту в галузі знань ``Управління та адміністрування" або "Право" за освітньо-
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кваліфікаційним рівнем магістра. досвід роботи на посадах державно.і. служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або
досвід   роботи   на   керівних   посадах   підприємств,   установ   та   організацій
незалежно від форм власності повинен складати не менше двох років,

5.3. директор   департаменту   безпосередньо   підпорядковується   Голові
нсзу.

5.4. директор департаменту має трьох заступників: заступника директора
департаменту,  заступника директора департаменту - начальника управління
кадрового адміністрування та організаційного розвитку та заступника директора
департаменту - начальника управління добору та оцінювання персоналу, які
призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку.

5 . 5 . У разі відсутності директора департаменту його функці.і. покладаються
на  заступника  директора  департаменту  -  начальника  управління  кадрового
адміністрування  та організаційного  розвитку,  а у разі  його  відсутності  -  на
заступника директора департаменту або заступника директора департаменту -
начальника управління добору та оцінювання  персоналу  або  на інщі особу
відповідно до наказу НСЗУ.

5,6. Права, обов'язки і відповідальність директора департаменту та його
заступників визначаються законодавством іро державну службу, Положенням
про  НСЗУ,   цим  Положенням,   .і.х  посадовими   інструкціями  і   правилами
ВНУТРіШНЬОГО СЛУЖбоВОГО РОЗПОРЯдКУ НСЗУ.

директор департаменту
управлінш персоналом

погоджЕно
Завідувач Сектору оцінки та усунення
корупційних ризиків

Заступник директора
Юридичного департаменту
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С. Гнатюк

Ю. Косяк

І. Жигінас


