
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ 

Н А К А З
« '/З  » 2016 р. м. Київ

Про затвердження плану-графіку 
проведення перевірок стану правової 
роботи на 2016 рік

Відповідно до Загального положення про юридичну службу 
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, 
установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.11.2008 № 1040, та з метою здійснення всебічного, повного та 
своєчасного аналізу стану правової роботи на підприємствах, установах, 
організаціях, що входять до сфери управління Держгеонадр України, надання 
ЇМ консультативної допомоги з питань удосконалення правової роботи

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити план-графік проведення перевірок стану правової роботи 
на підприємствах, установах, організаціях, що входять до сфери управління 
Державної служби геології та надр України на 2016 рік (далі - план-графік) та 
питання, щодо яких здійснюються перевірки стану правової роботи, що 
додається.

2. Юридичному управлінню (Браіловській К.Е.):
відповідно до плану-графіку проводити перевірки стану правової 

роботи в зазначених органах з питань, визначених у додатку до цього наказу;
за результатами кожної перевірки Держгеонадр України складати 

довідки, які надавати для розгляду керівництву Держгеонадр України;
розробляти рекомендації щодо усунення виявлених недоліків;
вносити пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності відповідних осіб вказаних органів за неналежну організацію 
правової роботи, ненадання інформації, необхідної для проведення 
перевірки.

3. Сектору бухгалтерського обліку (Коноваленко Л.І.) забезпечити в 
повному обсязі фінансування витрат, пов’язаних з відрядженням працівників 
Держгеонадр України для здійснення перевірок.

№



4. Керівникам підприємств, установ, організацій, що входять до сфери 
управління Держгеонадр України всебічно сприяти працівникам 
Держгеонадр України під час здійснення Ними перевірок стану правової 
роботи.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о.Голови M.Q. Бояркін



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби 
геології та надр України
від fS-Ш. <£0/6 №

ПЛАН-ГРАФІК
проведення перевірок стану правової роботи на 2016 рік 

на підприємствах, установах, організаціях, що вХодять до сфери управління
Держгеонадр України

№
з/п

Назва органу Дата
проведення
перевірки

І. Державне науково-виробниче підприємство 
«Геоінформ України»

лютий 
2016 року

2. Державне геологічне підприємство «Державна 
комісія з експертизи геологічних проектів та 
кошторисів «Геолекспертиза»

квітень 
2016 року

3. Причорноморське державне регіональне геологічне 
підприємство

червень 
2016 року



Додаток до
Наказу Державної служби 
геології та надр України
ВІД №  4 ?̂

ПИТАННЯ
щодо яких здійснюються перевірки стану правової роботи 

на підприємствах, установах, організаціях, що входять до сфери управління
Держгеонадр України

1. Планування правової роботи.
2. Наявність документів, що обов’язково мають знаходитися в 

юридичній службі.
3. Претензійно-позовна робота.
4. Робота із забезпечення збереження державної власності та 

зниження дебіторської і кредиторської заборгованості.
5. Реєстрація договорів, ведення відповідного журналу.
6. Ведення індивідуальної номенклатури справ.
7. Нормопроектувальна робота.
8. Візування документів.
9. Контроль за. виконанням судових рішень, взаємодія з органами

два
10.Проведення правового навчання.
11 .Питання боротьби з корупцією.
12.Робота з питань розгляду звернень громадян.
13.Перевірка дозвільно-погоджувальної документації в частині її 

відповідності нормам чинного законодавства.
14.Перевірка матеріалів тендерних закупівель.
15.Перевірка матеріалів службових розслідувань.


