ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
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ершим юрисконсультом університету (тоді —
інституту), згідно з наказом ректора ІваноФранківського інституту нафти і газу від
6 квітня 1967 р. № 155, було призначено В. М. Кова=
льову, а з 12 серпня 1968 р. на посаді юрисконсульта
;+&
працював С. Н. Гелета.
-
З моменту створення та протягом часу функціонуD C
вання юридичного відділу університету його керівни6  
ками були: О. А. Кравець (1998–1999), О. А. Квасниця
6 +  /@
(2001–2008) та В. В. Протас (2008–2010).
Основними завданнями юридичної служби університету є організація правової роботи, спрямованої
на правильне застосування, неухильне дотримання та
запобігання порушень вимог законодавства, керівниками та працівниками під час виконання покладених на
Народився 8 травня 1982 р. в м. Івано-Франківних завдань і функціональних обов’язків, а також предську. У 2005 р. закінчив Юридичний інститут Дерставлення інтересів університету в адміністративних,
жавного вищого навчального закладу «Прикаргосподарських і загальних судах, в органах державної
патський національний університет імені Василя
влади та місцевого самоврядування.
Стефаника» за спеціальністю «Правознавство».
Трудову діяльність розпочав у тому ж році
Також, згідно із Загальним положенням про юрив юридичному відділі ІФНТУНГ на посаді юрискондичну службу міністерства, іншого органу виконавчої
сульта II категорії. Нині керує та координує роботу
влади, державного підприємства, установи та організації,
юридичної служби університету.
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2008 р. № 1040, юридична служба забезпечує претензійно-позовну роботу і роботу, пов’язану
з освітньою, науковою та господарською діяльністю університету, а саме: розробляє та бере участь у розроблені трудової, фінансово-господарської дисципліни та
Статуту і змін до нього, колективного договору, правил вимог з охорони праці, організовує і проводить роботу,
внутрішнього трудового розпорядку,
покликану підвищити рівень праположень, наказів, розпоряджень,
вових знань працівників і студентів
цивільно-правових договорів (контруніверситету, роз’яснює практику
актів) та інших правових документів,
застосування законодавства, надає
веде облік актів законодавства і міжконсультації з правових питань.
народних договорів України з питань
Юридична служба здійснює особлиосновної діяльності університету,
вий контроль за виконанням Антизабезпечує підтримання їх у контркорупційної програми університету,
ольному стані.
спрямованої на запобігання корупЗ метою дотримання законодавції, захист прав та інтересів праства в університеті, юрисконсульти
цівників і студентів, забезпечення
входять до складу його робочих оргазаконності і правопорядку в універнів, зокрема в ректорат, Приймальну
ситеті та його відокремлених струккомісію, тендерний комітет та антитурних підрозділах і за виконанкорупційний підрозділ.
ням Статуту університету, зокрема
Спільно із зацікавленими струкпринципів управління, головних
турними підрозділами універсизавдань, порядку скликання і роботи
конференції трудового колективу та
тету юридична служба бере участь
Колектив юридичної служби:
у підготовці заходів щодо зміцнення
Вченої ради.
А. В. Козленко, В. В. Протас
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