Звіт про роботу Департаменту правової політики
за ІІ квартал 2019 року.
Відповідно до Положення про Департамент правової політики ІваноФранківської міської ради основними завданнями та функціями є:
1. Правове забезпечення діяльності Івано-Франківської міської ради, ІваноФранківського міського голови та виконавчого комітету ІваноФранківської міської ради щодо реалізації їх повноважень.
2. Аналітичне та інформаційно-довідкове забезпечення діяльності ІваноФранківської міської ради, Івано-Франківського міського голови та
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.
3. Захист законних прав та інтересів територіальної громади міста ІваноФранківськ, Івано-Франківської міської ради, міського голови та
виконавчого комітету міської ради.
4. Перевірка на відповідність чинному законодавству України проекти рішень
Івано-Франківської міської ради її виконавчого комітету та розпоряджень
міського голови, візує їх в порядку, визначеному регламентом міської ради
та виконавчого комітету, інтими нормативно-правовими актами.
5. Забезпечення взаємодії міської ради, виконавчого комітету, міського
голови з правоохоронними органами.
6. Сприяння підвищення правового рівня
посадових осіб
місцевого
самоврядування виконавчих органів Івано-Франківської міської ради.
За вказаний період до Департаменту правової політики Івано-Франківської
міської ради надійшло близько 930 листів судової документації через канцелярію
виконавчого комітету міської ради, а через електронну систем « Діловод» - 85
документи різного характеру. Працівниками департаменту підготовлено на
направлено до відповідних 490 судових документів таких як відзив на позовну
заяву, клопотання, заперечення, апеляційна скарга, касаційна скарга, письмові
пояснення.
Претензійно-позовна робота.
Так, протягом першого півріччя 2019 року року департаментом правової
політики здійснювалось представництво інтересів міського голови, міської ради та
її виконавчих органів у 530 судових справах, які розглядались у рамках цивільного,
адміністративного, господарського та кримінального судочинства. Вказані вище
справи, виходячи з предмету позову, поділяються на наступні категорії:
1. Житлові спори – усунення перешкод в користуванні майном, укладення
договорів житлового найму, надання житла тощо, які розглядались в
порядку цивільного законодавства.
2. Земельні спори – усунення перешкод у користуванні земельними
ділянками, припинення права користування та права власності на земельні
ділянки, які розглядались в порядку цивільного та господарського
судочинства.
3. Майнові спори – стягнення заборгованості за користування майном
комунальної власності, повернення такого майна в комунальну власність
внаслідок його безпідставного використання, визнання права власності,

надання додаткового терміну для прийняття спадщини, розгляд справ в
порядку цивільного та господарського судочинства.
4. Трудові спори – поновлення на посадах та інше в органах місцевого
самоврядування, що розглядались в порядку цивільного та
адміністативного судочинства.
5. Оскарження постанов адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Івано-Франківської міської ради, які розглядались в порядку
адміністративного судочинства.
6. Справи окремого провадження - встановлення фактів що мають юридичне
значення , розгляд в порядку цивільного судочинства.
Розгляд заяв, звернень, скарг, що подавались суб’єктами зваерення, у
порядку, визначеному Закону України « Про звернення громадян».
За вказаний звітній період департаментом правової політики, відділом
правового забезпечення та відділом представництва, опрацьовано на надано
кваліфіковані відповіді в межах своєї компетенції та згідно Закону України « Про
звернення громадян » на 29 письмові звернення що подавались заявниками в
порядку визаченому законом. Крім того, посадовими особами відділу, надаються
усні консультації громадянам з приводу розясненнь норм діючого законодавства у
тих чи інших сферах їхнього застосування, а директор департаменту постійно
приймає участь у щомісячних прийомах громадян керівництво міста.
Розгляд запитів на публічну інформацію, що були подані запитувачами в
порядку, визначеному Законом України « Про доступ до публічної
інформації».
За даний період департаментом спільно з іншими відділами та управліннями
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
опрацьовано 26
інформаційних запитів на публічну інформацію.
Правова оцінка та погодження локальних документів.
Працівниками Департаменту правової політики постійно здійснюється
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 керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань
діяльності виконавчих органів.
Спеціалісти Департаменту брали участь у нарадах, семінарах з підвищення
кваліфікації, засіданнях комісій по розгляду тих чи інших питань (громадська
житлова комісія; комісія з організації сезонної торгівлі; комісія з питань надання в
оренду нежитлових приміщень та приватизації об’єктів комунальної власності
міста; комісія з питань визначення пайової участі замовників будівництва у
соціально-економічному розвитку та інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста; узгоджувальна комісія виконавчого комітету міської ради по
розгляду спорів з приводу суміжного землекористування; комісія по конкурсному
відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних
торгів (аукціонів); комісія з питань захисту прав дитини; комісія з надання
допомоги онкохворим дітям; участь у роботі координаційної ради у справах дітей;
комітету по забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
спостережна комісія при виконавчому комітеті; комісія з визначення та
відшкодування територіальній громаді м. Івано-Франківськ збитків, заподіяних
внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням
законодавства; комісія з проведення конкурсу з розміщення тимчасово вільних
коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках банку; комітеті з конкурсних
торгів; конкурсній комісії виконавчого комітету адміністративній комісії тощо), а
також прийомах громадян, які відбувалися, згідно затвердженого графіку, в Центрі
надання адміністративних послуг.
Робота адміністративної комісії при виконавчому комітеті ІваноФранківської міської ради.
За даний звітній період проведено 6 засіданнь адміністративної комісії,
розглянуто 601 протокол про вчинення громадянами адміністративного
правопорушення.
За наслідками розгляду комісією цих справ накладено стягнень у вигляді
штрафів на загальну суму 328 304 грн., я яких добровільно сплачених коштів до
бюджету міста на суму 97 461 грн. Проводячи аналіз складених протоколів про
адміністративне правопорушення, найбільш поширеного застосування набула ст.
152 КУпАП, яка передбачає відповідальність за порушення Правил благоустрою м.
Івано-Франківськ. Однак присутні протоколи за ст. 156. ч.2 КУпАП ( порушення
правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими
виробами., ст.212-1 КУпАП ( порушення місячного терміну реєстрації народження
дитини., ст. 182 КУпАП ( порушення вимог законодавства щодо захисту населення
від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах., та
інші.
Робота в виконавчими провадженнями майнового та немайнового
характеру.
Протягом першого півріччя 2019 року в органи ДВС було предявлено 53
виконавчих документа на виконання рішень судів, стягувачем в яких виступає
Івано-Франківська міська рада та Виконавчий комітет міської ради на загальну
суму 7 241 292, 33 грн.
Одне виконавче провадження немайнового характеру про виселення з
нежитлових приміщень.
В ході примусового виконання рішень судів різних інстанцій за перше
півріччя 2019 року стягнуто коштів на користь Виконавчого комітету та ІваноФранківської міської ради на загальну суму 686 381, 82 грн.
Працівниками Департаменту правової політики виконавчого комітету ІваноФранківської міської ради 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. ІваноФранківська.

