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1. Загальні положення
1.1.
Лабораторія практичного права Правничого коледжу Львівського національного
університету імені Івана Франка (далі — лабораторія) є структурним підрозділом Університету
та забезпечує здійснення експериментальної форми навчального процесу щодо створення для
студентів Правничого коледжу умов, максимально наближених до реальної роботи юриста з
фізичними та юридичними особами. Лабораторія входить у структуру Правничого коледжу.
1.2.
Лабораторія у своїй роботі підпорядковується, є підзвітною та підконтрольною
директору Правничого коледжу.
1.3. Лабораторію очолює завідувач, якого за поданням директора Правничого коледжу
призначає на посаду та звільняє з посади ректор Університету на підставах та у порядку,
передбачених чинним законодавством України і Статутом Університету. Завідувач здійснює
загальне керівництво Лабораторією (його штатним персоналом), забезпечує організацію його
діяльності та несе персональну відповідальність за діяльність Лабораторії.
1.4. Лабораторія у своїй діяльності керується чинним законодавством України та
Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Положенням про
структурний підрозділ Університету, Положенням про Правничий коледж, цим Положенням.
1.5. Створення, реорганізація та ліквідація Лабораторії проводиться на підставі
ухваленого рішення Вченої ради Університету, яке вводиться в дію наказом ректора у порядку
визначеному чинним законодавством України.
1.6. Структуру та чисельність працівників лабораторії визначає штатний розпис
Університету із врахуванням завдань та напрямків роботи структурного підрозділу.
1.7. Положення про Лабораторію практичного права Правничого коледжу Львівського
національного університету імені Івана Франка (далі - Положення) затверджується ректором
Університету у встановленому порядку.
2. Основні завдання
2.1. Основними завданнями Лабораторії є:
2.1.1. підвищення якісного рівня підготовки студентів коледжу;
2.1.2. здобуття студентами коледжу професійних навичок реалізації теоретичних знань;
2.1.3. отримання досвіду практичної діяльності юриста, що дозволить усвідомити цінність і
значення набутих теоретичних знань;
2.1.4. оволодіння студентами коледжу технікою застосування теоретичних юридичних знань на
практиці, здобуття навичок спілкування, аналізу інформації, що необхідні
юристу в
повсякденній роботі;
2.1.5. в межах своєї компетенції забезпечення організації заходів з виконання нормативноправових актів чинного законодавства відповідно до напрямків діяльності лабораторії та
здійснення контролю за їх реалізацією;
2.1.6. забезпечення проходження практики студентами коледжу;
2.1.7. виконання інших завдань, покладених на Лабораторію Положенням про структурний
підрозділ.
2.2.
Покладення на Лабораторію завдань, які не визначені Положенням про
відповідний структурний підрозділ, не передбачено нормами чинного законодавства.

3.1.
функції.

3. Функції Лабораторії
Лабораторія відповідно до покладених на неї основних завдань здійснює такі
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3.1.1. Надання безкоштовних юридичних консультацій учасникам освітнього процесу та
працівникам Університету, іншим особам.
Надання консультацій здійснюється шляхом:
а) усного консультування осіб в приміщенні лабораторії;
б) надання консультацій по телефону та за допомогою інших електронних засобів;
в) письмового консультування осіб (складання процесуальних документів тощо);
г) виїзного консультування осіб, які не мають можливості прибути в лабораторію.
Прийом осіб відбувається відповідно до Графіку прийому осіб, затвердженого
Розпорядженням керівника лабораторії. Консультації надаються чотири рази на тиждень
протягом двох-п’яти годин в день.
3.1.2. Проведення навчально-консультаційних нарад.
Для забезпечення високого професійного рівня надання консультацій кожного останнього
робочого дня тижня проводяться наради, на яких обов’язково мають бути присутні всі
консультанти-спеціалісти, у тому числі, чергові консультанти.
3.1.3. Проведення спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій,
круглих столів тощо.
З метою обміну досвідом та обговорення проблемних ситуацій проводяться спеціалізовані
лекції, науково-практичні семінари, конференції, круглі столи тощо, на які запрошуються
висококваліфіковані в межах даної проблематики науковці та практики.
3.2. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Лабораторія
здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.
3.3. Захист інформації з обмеженим доступом у межах своїх повноважень здійснюється
згідно з чинним законодавством та локальними нормативно-правовими актами.
3.4. Систематичне забезпечення звітності про стан здійснення визначених законом та
цим Положенням повноважень, яка передбачена чинним законодавством України та
локальними правовими актами Університету здійснюється через ведення:
- Журналу реєстрації звернень осіб;
- Картки прийому осіб - картка прийому осіб оформляється на осіб, яким надаються
консультації у письмовій формі.
3.5. Лабораторія Університету виконує обов’язки, які покладені на неї чинним
законодавством, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, цим
Положенням.
4. Права Лабораторії
4.1.
Лабораторія має право на:
4.1.1. сприяння зі сторони адміністрації Університету, інших Структурних підрозділів
Університету у виконанні завдань, передбачених чинним законодавством, Статутом
Університету, Положенням про відповідний структурний підрозділ;
4.1.2. внесення дирекції коледжу та адміністрації Університету пропозицій щодо
розміру видатків на забезпечення своєї діяльності;
4.1.3. використання у своїй діяльності печатки та бланків Правничого коледжу;
4.1.4. здійснення інших прав, передбачених чинним законодавством, Статутом
Університету, Положенням про структурний підрозділ Львівського національного університету
імені Івана Франка, Положенням про Правничий коледж, цим Положенням.
5. Структура Лабораторії
5.1. Лабораторія функціонує як підрозділ Правничого коледжу Університету.
З

5.2. Структура та штат Лабораторії визначаються штатним розписом, права та посадові
обов’язки працівників Лабораторії розробляються відповідно до чинного законодавства і
затверджуються ректором Університету.
5.3. Працівники несуть персональну відповідальність за виконання своїх посадових
обов’язків у випадках і у межах визначених чинним законодавством
5.4. До складу лабораторії входить інженер (інженери), який призначається на посаду та
звільняється з посади ректором Університету за поданням директора Правничого коледжу. На
інженера покладається забезпечення виконання функцій лабораторії визначених у п.3.1.
Положення відповідно до покладених на нього обов’язків, які відображаються у посадовій
інструкції.
5.5. У межах Лабораторії можуть створюватись сектори діяльності за галузями права.
5.6. До виконання функцій лабораторії на безоплатній основі, за їх згодою можуть
залучатися студенти та викладачі Правничого коледжу, а також інші фахівці у сфері права.
6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами, посадовими особами
Університету
6.1.
Лабораторія в межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними
підрозділами, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності
щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, тощо необхідної для належного
виконання покладених на нього завдань.
6.2.
Лабораторія та її працівники мають право на отримання від адміністрації
Університету, інших Структурних підрозділів, органів та посадових осіб Університету
інформації в обсязі необхідному та достатньому для належного виконання завдань, покладених
на Лабораторію та здійснення запланованих заходів.
7. Відповідальність Лабораторії
7.1. Відповідальність Лабораторії полягає у відповідальності його працівників.
Працівники лабораторії несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність
за невиконання чи неналежне виконання своїх повноважень визначених посадовою
інструкцією.
7.2. Притягнення працівників Лабораторії до дисциплінарної відповідальності
здійснюється за поданням завідувача лабораторії у встановленому чинним законодавством
порядку.
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