
Звіт про роботу Департаменту правової політики за ІІІ квартал 2018 року 

 

За ІІІ квартал 2018 року до Департаменту правової політики надійшло 

згідно системи електронного документообігу “Діловод” 61 вхідних 

документа та  згідно журналу реєстрації вхідної судової документації  - 312 

документів. 

За IІІ квартал 2018 року  вихідної документації від Департаменту 

правової політики на різні питання  в тому числі відзиви, клопотання, 

апеляційні скарги, запити, заперечення та інше, підготовлено і направлено – 

291 листа. 

Працівники Департаменту правової політики забезпечують реалізацію 

вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента 

України  вiд 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». 

За IІІ квартал 2018 року звернення, які надходили з відділу звернень 

громадян у Департамент правової політики Івано-Франківської були 

належним чином розглянуті працівниками Департаменту. 

За вказаний період надійшло 11 звернень від громадян та 4 інформаційні 

запити а саме: щодо порядку та процедури визнання відумерлої спадщини, 

порядок роботи адміністративної комісії при Виконавчому комітеті міської 

ради, щодо ведення аудіозапису на прийомі громадян в голови м. Івано-

Франківськ, щодо працевлаштування у Виконавчому комітеті Івано-

Франківської міської ради.  

Всі інформаційні запити, які надходили були належним чином 

розглянуті, надана вичерпна інформація працівниками Департаменту в межах 

компетенції. 

Вищевказані звернення стосувались наступних питань: забезпечення 

законності та правопорядку; роз’яснення щодо розробки та затвердження  

генерального плану міста Івано-Франківськ., надання належним чином 

завірених копій документів; надання житла; соціальних питань та інше. 

За вказаний період часу ведеться прийом громадян в Департаменті та 

безпосередньо в директора Департаменту правової політики приймаються 

громадяни територіальної громади м. Івано-Франківськ, яким  надавались 

працівниками, а також директором Департаменту юридичні консультації та 

роз’яснення із різного роду питань, щодо дотримання чинного законодавства.  

Постійно працівниками Департаменту правової політики надавались 

правові висновки щодо документації, яка виносилась на розгляд  виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради. 

На вимогу керівництва виконавчого комітету міської ради працівники 

Департаменту беруть участь  у засіданнях комісій по розгляду тих чи інших 

питань. Систематично проводять правовий аналіз проектів розпоряджень 

міського голови, рішень виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради та рішень сесії Івано-Франківської міської ради. Директором 

Департаменту проводиться візування вищезазначених документів, подаються 
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керівництву пропозиції, щодо вирішення правових питань управлінської, 

економічної та соціальної діяльності. 

За IІІ квартал 2018 року  працівниками  Департаменту правової політики 

Івано-Франківської міської ради  взято участь у 294 судових засіданнях різної 

юрисдикції зокрема: 

в Івано-Франківському міському суді за участю органів місцевого 

самоврядування переважно розглядаються наступні категорії справ: 

- судові спори у сфері земельних відносин - орієнтовно 42% справ; 

- судові спори, пов’язані із самочинно збудованими об’єктами - 

орієнтовно 6%;  

- судові спори у сфері житлових правовідносин - орієнтовно 31%; 

- спори з приводу скасування рішень виконавчого комітету міської ради, 

Івано-Франківської міської ради, розпоряджень міського голови – орієнтовно 

9% справ; 

- інші категорії справ – орієнтовно 12% справ; 

Господарським судом Івано-Франківської області за участю органів 

місцевого самоврядування  розглядаються наступні категорії справ: 

- справи майнового характеру  – орієнтовно 14% справ; 

- судові спори, пов’язані із виконанням та оскарженням договорів 

пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста – орієнтовно 23% справ; 

- судові спори у сфері земельних відносин - орієнтовно 27% справ; 

- судові спори, пов’язані з орендою об’єктів, що перебувають у 

комунальній власності – 26 % справ; 

- судові спори, пов’язані з оскарженням рішень органів місцевого 

самоврядування – 5% справ. 

- інші категорії спорів – 5% справ. 

           За звітній період працівниками Департаменту було підготовлено та 

подано в різні судові інстанції - 7 позовних заяв. Також повідомляємо, що 

Департаментом правової політики Івано-Франківської міської ради на протязі  

IІІ кварталу 2018 року до різних судових інстанцій було подано 8 

апеляційних скарг, 1 касаційна скарга та 36 відзивів. 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Івано-Франківської 

міської ради протягом ІІІ кварталу 2018 року провела 3 адміністративні  

засідання, на яких було  розглянуто 237 протоколів, а відтак винесено 

постанов, про вчинення громадянами адміністративних правопорушень,  в 

результаті яких  накладено штрафні санкцій на громадян, що передбачені АК 

України на загальну суму 144 110 гр., з яких добровільно сплачено до 

міського бюджету  на суму 30 362 гр.  

Працівниками Департаменту і надалі буде проводитись на належному 

рівні робота на виконання доручень керівництва та захисту прав та інтересів 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, міської ради та 

територіальної громади м. Івано-Франківська.  

 


