
Звіт про роботу Департаменту правової політики за  2018 року 

 

Департамент правової політики Івано-Франківської міської ради (далі -

Департамент) є виконавчим органом Івано-Франківської міської ради (без права 

юридичної особи). 

Основним завданням Департаменту є організація, в межах покладених на 

Департамент повноважень, правової роботи, спрямованої на правильне 

застосування, неухильне додержання чинних нормативно-правових актів, а 

також представництво в судах інтересів Івано-Франківської міської ради, її 

виконавчого комітету та міського голови. 

Департамент діє на підставі Положення про Департамент правової 

політики Івано-Франківської міської ради, затвердженого рішенням сесії Івано-

Франківської міської ради від 22.12.2015 року №42-2 (пп.23.1 пункту 23). 

До структури Департаменту входять два підрозділи: відділ представництва 

та відділ правового забезпечення.  

Відповідно до покладених завдань, Департамент виконує наступні функції: 

 перевіряє на відповідність чинному законодавству України проекти 

рішень Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету та 

розпоряджень міського голови, візує їх в порядку, визначеному 

регламентами міської ради та виконавчого комітету, іншими 

нормативними актами; 

 розробляє проекти рішень Івано-Франківської міської ради, її 

виконавчого комітету чи розпоряджень міського голови; 

 організовує забезпечення реалізації правової політики у Івано-

Франківській міській раді; 

 організовує та веде претензійну та позовну роботу; 

 проводить інформаційно-довідкову та консультаціну роботу стосовно 

норм чинного законодавства, готує, за дорученням керівництва, 

довідковий матеріал стосовно законодавства; 

 бере участь у різноманітних семінарах, заняттях із правових питань з 

метою підвищення кваліфікації працівників Департаменту; 

 розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, 

фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення, звернення 

правовохоронних органів, інформаційні запити в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України; 

 здійснює представництво інтересів територіальної громади міста, 

Івано-Франківської міської ради, виконавчого комітету та міського 

голови в судових інстанціях усіх рівнів; 

 виконує інші доручення керівництва із правових питань в порядку та в 

межах чинного законодавства України. 



Про проведену роботу Департаменту протягом звітного періоду за 

напрямками діяльності 

                 Інформаційно-довідкова та консультаційна робота. 

За  звітний період до  Департаменту через електронну систему « Діловод»  

надійшло 1464 вхідних документів, а поштової кориспонденції 1863 листа серед  

яких: звернення громадян, адвокатські запити, запити з правоохоронних органів, 

запити на публічну інформацію, процесуальні документи суду, інформація від 

інших структурних підрозділів виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради, ухвали, рішення, постави від різних судових інстанцій. 

Всі звернення які надійшли до Департаменту були належним чином та 

згідно вимог закону розглянуті  працівниками Департаменту. 

Загалом за звітний періоду вихідної документації від Департаменту правової 

політики щодо різних питань підготовлено і направлено – 2715 документів 

правового характеру. 

Департаментом здійснювався правовий аналіз проектів розпоряджень 

міського голови, рішень виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

та  рішень сесії Івано-Франківської міської ради. Директором Департаменту 

здійснювалось візування вищезазначених документів, надавались за 

необхідністю пропозиції, щодо вирішення тих чи інших правових питань. 

Працівники Департаменту беруть участь у нарадах, семінарах, засіданнях 

комісій, які створені при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради, 

беруть участь у проведеннях демонтажних робіт тимчасових споруд, об’єктів 

реклами. Директором, за необхідністю проводяться наради з юристами інших 

структурних підрозділів міської ради, щодо оперативного вирішення правових 

питань, які виникають в структурних підрозділах. Крім того, Департаментом 

правової політики надається інформація, щодо внесених змін до законодавства 

України та  преведення у відповідність нормативно-правових актів міської ради, 

виконавчого комітету та структурних підрозділів. 

  

Представництво інтересів територіальної громади в судових 

інстанціях. 

За звітній період працівниками Департаменту було підготовлено та подано 

в різні судові інстанції – 223 заяв та скарг.  Підготовлено та подано 2608 інших 

процесуальних документів в томі числі: заперечення на позовні заяви, 

заперечення на апеляційні скарги, клопотання, відзиви та інші документи 

процесуального характеру.  

За звітний період  спеціалістами  Департаменту правової політики Івано-

Франківської міської ради  взято участь у 1652 судових засіданнях.  

В Івано-Франківському міському суді за участю органів місцевого 

самоврядування переважно розглядалися наступні категорії справ: 

1) судові спори у сфері земельних відносин - орієнтовно 30% справ; 



2) судові спори у сфері житлових правовідносин - орієнтовно 20%; 

3) спори з приводу скасування рішень виконавчого комітету міської ради, 

Івано-Франківської міської ради, розпоряджень міського голови – 

орієнтовно -  10% справ; 

4) спадкові справи – 25% справ; 

5) інші категорії справ –  15% справ. 

Господарським судом Івано-Франківської області за участю органів 

місцевого самоврядування  було розглянуто наступні категорії справ: 

1) справи щодо стягнення збитків за використання земельних ділянок без 

правоустановлюючих документів - 45% справ; 

2) судові спори, пов’язані із укладанням та виконанням договорів пайової 

участі замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста – орієнтовно 25% справ; 

3) судові спори у сфері земельних відносин - орієнтовно 10% справ; 

4) судові спори, пов’язані з орендою об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності – 10 % справ; 

5) інші категорії спорів – 10% справ. 

 

Підсумки роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

міської ради за 2018 рік. 

 

Адміністративною комісією при виконавчому комітеті міської ради 

протягом звітного періоду розглянуто 965 протоколів про вчинення громадянами 

адміністративних правопорушень ( за попередній звітний період складено – 1010 

протоколів).  За 2018 рік адміністративною комісією було проведено 12 засідань. 

Проводячи аналіз складених протоколів адміністративною комісією 

розглядались справи про адміністративні правопорушення за 8-ма статтями 

КУпАП, а саме:  

 за ст.150 КУпАП (Порушення правил користування жилими будинками і 

жилими приміщеннями) - 33 протоколи;  

 за ст.152 КУпАП (Порушення правил благоустрою м. Івано-Франківська) 

- 850 протоколів;  

 за ч.1 ст.154КУпАП (Порушення правил тримання собак і котів) – 13 

протоколів;  

 ч.2 ст.156 КУпАП (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) - 15 протоколів;  

 за ч.1 ст.182 КУпАП (Порушення вимог законодавства щодо захисту 

населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в 

населених пунктах) - 16 протоколів;  



 за ст.183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб)- 3 

протоколи;  

 за ст.179 КУпАП (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв на виробництві) -6 протоколів;  

 за ч.2 ст.212-1 КУпАП (Порушення місячного терміну реєстрації дини 9.  

Так, протягом 2018 року накладено стягнень у вигляді штрафів на загальну 

суму 616 624  грн. з них добровільно сплачено 157 318 грн. 

Для примусового виконання у відділ виконавчої служби управління юстиції 

м. Івано-Франківська супровідними листами направлено 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

постанов. 

Керуючись ст. 287-289 КУпАП особи, які притягаються до адміністративної 

відповідальності використовують своє право на оскарження постанов по справах 

про адміністративні правопорушення. Так, протягом 2018 року на засіданнях 

виконавчого комітету було розглянуто 10 заяв про оскарження постанов 

адміністративної комісії, з них задоволено - 1, відхилено - 9. 

Також до Івано-Франківського міського суду подано 37 позовних заяв про 

скасування постанов адміністративної комісії.  

По 9-х справах винесено постанови Івано-Франківського міського суду про 

відмову у задоволенні позовних вимог та залишено постанови в силі, по 3-х   

прийнято рішення, в яких постанови комісії скасовано, а справи закрито, 9 справ 

залишено без розгляду . По всіх інших справах провадження триває. 

 

Звіт по роботі з виконавчими провадженнями  

майнового та немайнового характеру. 

На примусовому виконанні в органах ДВС перебувають виконавчі 

провадження майнового характеру, стягувачем в яких виступає виконавчий 

комітет Івано-Франківської міської ради та Івано-Франківська міська рада.  

Загальна кількість проваджень майнового характеру  – 168 на суму 24 521 635 

грн. 31 коп.   

Протягом 2018 року завершено виконавчих проваджень по п.9 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про 

виконавче провадження» (фактичне виконання) на загальну суму – 2 329 261 

грн. 18 коп. 

Повернуто стягувачу без виконання по п. 2 ч.1 ст. 37 ЗУ «Про виконавче 

провадження» (у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено 

стягнення) – 46 виконавчих документів.  

Повернуті виконавчі документи повторно пред’явлені для примусового 

виконання в органи ДВС.    

Немайнового характеру – 28 виконавчих проваджень.  



Виконано виконавчих проваджень немайнового характеру – 13 виконавчих 

проваджень. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЧІ ПРОВАДЖЕННЯ МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО 

СТЯГНЕННЯ КОШТІВ В ДОХІД МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА 

ВИКОНАННІ ВДВС ЗА ПОДАНЯМ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

Загальна  

к-сть ВП 

ФКВ Соціально-

економічний 

розвиток 

Збитки земля Судовий збір Інші ВП 

168 74 38 25 24 7 

24 521 635 грн. 

31 коп. 

4 572 508,71 13 090 588,00 6 556 468,09 75 385,31 226 685,19 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЧІ ПРОВАДЖЕННЯ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО 

ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ВИКОНАННІ ВДВС ЗА ПОДАНЯМ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Загальна к-сть ВП Виселення Знесення Гаражі 

28 2 11 15 

 

 

РЕАЛЬНО СТЯГНУТО 

Загальна 

сума 

ФКВ Соціально-

економічний 

розвиток 

Збитки земля Судовий збір Інші ВП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 329 261 

грн. 18 коп. 

Пріма-мед 

6490118,34 

Маланюк 

39 857,73 

Костюк 39 299,86 Прикарпатекосервіс 

1051,08 

 

Попович 

5 851,59 

Семенчук 

974,89 

Медтехніка 

191 919,22 

Черниш 2400,00  

Рух 6 950,36 Сташків 

13 064,92 

Прикарпатекосервіс 

60 536,47 

Мамчур 1378,00  

Дрінь 

31 162,24 

Континенталь 

13 705,80 

Укрспецбуд 

164 985,64 

Турів 243,00  

Безпека Захід 

5 000 

Карпати-сервіс 

10 567,62 

Кучера 77 336,25 Костюк 1600,00  

Всього: 

698 082 грн. 

53 коп. 

Всього: 78 170 

грн. 96 коп. 

Підприємство 

робітничого 

постачання 

622 806,92 

Медтехніка 2 878,79  

  Фемелі 36 561,59 Укрспецбуд 2 474,79  

  Єрковіч 220 000 Кучера 2 320,09  

  Мостовий 48 906,42 Всього: 14 345 грн. 

75 коп.  

 

  Промбудсервіс 

12 555,00 

  

  Мороз 44 000   

  ТОВ ІФРО 19 754,57   

  Всього: 1 538 661 

грн. 94 коп. 

  

 

 



РЕАЛЬНО ВИКОНАНО (НЕМАЙНОВІ) 

Загальна 

к-сть ВП 

Виселення, звільнення 

приміщень  

Знесення, 

реконструкція  

Гаражі, повернення земельних 

ділянок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  

Рух  

Звільнити нежитлове 

приміщення гаражного боксу 

№34 по вул. Січових Стрільців 

№40 

Савченко  
зобов'язання 

провести 

перебудову реконст. 

кв. 2 по вул. 

Міхновського, 19 

Інтердак 

Звільнити земельну ділянку 

площею 0,2960 га по вул Гната 

Хоткевича 

Срібний м’яч  

Звільнити орендовані 

нежитлові приміщення, 

розташовані за адресою вул. Г. 

Мазепи, 100 Б. 

 Лосяк  

Повернути міській раді 

самовільно захоплену земельну 

ділянку та власним коштом 

знести гараж на вул. Січових 

Стрільців 56 

Пріма мед 

Звільнити орендовані 

приміщення, на першому 

поверсі в будівлі І-Ф. ЦМКЛ 

 Богуславський  

Звільнити та повернути міській 

раді земельну ділянку по вул. 

Довга 26 – Сніжна 22 шляхом 

знесення гаражу 

Фізкультурно-спортивне 

товариство «Україна» 
Витребувати нежитлові 

приміщення вул. Чорновола, 

128А пл. 869,7 м.кв. 

 Чайковський  

Звільнити та повернути міській 

раді земельну ділянку по вул. 

Пасічна 22 шляхом знесення 

гаражу 

Івано-Франківської обласної 

організації політичних 

спецпереселенців сталінських 

репресій  

Звільнити нежитлові 

приміщення нежитловою 

площею 51, 4 кв.  м. 

розташовані в підвалі будинку 

за адресою м. ІВ-Фр. Вул. Г. 

Мазепи, 12 повернути їх мвк 

 Довгаль  

Звільнити та повернути міській 

раді земельну ділянку по вул. 

Угорницькій поруч буд. 14 

шляхом знесення гаражу 

Вербицький Д.А. 

про виселення із службового 

житла-квартири №35 по вул. 

Південний Бульвар, 21 без 

надання іншого житла. 

 Савчин  

Звільнити та повернути міській 

раді земельну ділянку по вул. 

Угорницькій поруч буд. 14 

шляхом знесення гаражу 

 

ПОВЕРНУТІ СТЯГУВАЧУ БЕЗ ВИКОНАННЯ (п. 2 ч. 1 ст. 37 ЗУ) 

ФКВ Соціально-економічний 

розвиток 

Збитки земля, торгівля, 

реклама 

Судовий збір 

Прикарпатська 

україночка 

Турбота  Перко  Чередниченко 

Тисленко  Західгурт Соларом Перко 

Шкварок  Турбота Циганюк Лесів 

Укрінсталпроект  Горизонт Юрків Спецпереселенці 

сталінських репресій 

Санівал-ІФ Первоцвіт  Сагайдак 

Санівал-ІФ Прикарпаттябуд  Слободян 

Турчин Інтербуд  Добрянський 

ОКНТ Рух Інтербуд   Реста 

Сагайдак    Чайковський 

Сагайдак    Тора-10 

Чередниченко   семенчук 

Денега    

Прикарпатська 

україночка 

   

Прикарпатська 

україночка 

   



Обрій     

Обрій     

Обрій     

Обрій     

Обрій     

Срібний м’яч    

Студенське братство    

Стек 68    

Барнецький     

Пора     

Пора     

    

Всього: 23 Всього: 8 Всього: 4 Всього: 11 

 

 

СКАСОВАНО РІШЕННЯ НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ВИДАНО ВИКОНАВЧИЙ ДОКУМЕНТ  

ФКВ Соціально-економічний 

розвиток 

Збитки земля, торгівля, 

реклама 

Судовий збір 

  Галеан Батьківщина  

  Інтердак   

  Білекс   

  Сіош   

 

 

Пропозиції для покращення роботи працівників Департаменту: 

 

 Структурним підрозділам неухильно дотримуватись при підготовці 

відповідних проектів рішень вимог Закону України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та вимог ст. 59 

Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 Структурним підрозділам долучати до первинних документів, які 

зберігаються в протокольній частині всі необхідні додатки, що 

підтверджують підставність прийняття рішень. 

 Юристам та посадовим особам інших структурних підрозділів, на які 

покладено обов’язки здійснювати юридичний супровід у виконавчих 

органах Івано-Франківської міської ради оперативно інформувати своїх 

керівників про зміни в законодавстві України, що безпосередньо 

стосується роботи їхнього підрозділу. 

 Виділення належних коштів на оплату судових зборів. Пропозиція 

врахувати суму не меншу, яка була зазначена і подана в службовій записці 

директора Департаменту. 

 Задля покращення роботи департаменту, запропонувати можливість участі 

працівників департаменту в різних видах семінарів на правову тематику, 

разом з іншими юристами виконавчих органів міської ради проведення 

круглих столів за обміном досвіду роботи. 


