
Звiт про дiяльнiсть департаменту правового забезпечення

Щнiпровськоi MicbKoi ради 
,за 2а21 piK

Щепартамент правового забезпечення Щнiпровськоi MicbKoT ради дiе
вiдповiдно до Рiшенtтя MicbKoT ради вiд 20. 12,20l 7 }I9 49l28 кПро затвердження
Положення про департамент правового забезпечення ЩнiпровськоТ MicbKoT

ради) (зi змiнами).

Ме ttt о ю dе пqр mсLм е н tlty с :

_ забезпечення роботи MicbKoT ради та iJ виконавчих органiв на пiдставi,
в межах повноважень i спосiб, передбаченi Конституцiею i законамrr Украiни.

О с н о вн tt,ц,t tt з а в d а н н ялl tt d е п ар trl ам е н ttl у с :

- органiзовувати правову роб ТУ, спрямовану на правильне
застосування' неухильне дотримання та запобiгання невиконанню вимог
законодавства., нормативних aKTiB мiською радою, мiським головою',
виконавчими органами MicbKoT ради пiд час виконання покладених на них
завдань i tРункцiональних обов'язкiв, а Taкoxt представляти iнтереси MicbKoT

ради та iJ виконавчого KoMiTeTy, мiського голови в судах, та за дорученням
керiвнлtцтва - iHTepeciB окремих виконавLtих органiв MicbKoT ради;

- забезпечувати, в межах свосТ компетенцiТ, реалiзацiю дерrкавноi
полiтики щодо кадровоТ роботи, державноТ служби та служби в органах
мiсцевого самоврядуваIlня, а також галузевоТ системи пiдготовки,
перепiдготовки i пiдвищен ня квалi фiкашiТ працi вникi в департам енту;

- дотримуватись вимог законодавlлих i нормативно-правових aKTiB;

- органiзовува,ти розгляд звернень фiзичних та юридичних осiб з питань,

що належать до його компетенцiТ, виявляти [риr{ини скарг громадян в межах
своеТ компетенцiТ;

- здiйснювати органiзацiю документообiгу та дотримуватись правил

дiловодства в департаментi;
- органiзацiйно забезпечувати ,га координувати дiяльнiсть шlодо

здiйснення державноТ регуляторноi полiтики виконавчими органами MicbKoi

ради;
- (lормувати та реалiзовувати заходи щодо впl]овадження виконавtlими

органами MicbKoT ради принципiв дерlкавноТ регуляторноТ полiтики;
- здiйснювати експертизу гIросlктiв регуляторних aKTiB MicbKoi ради та ii

викоFIавIrого KoMiTeTy щодо вiдповiдностi нормам Ltинного законодавства;
- погодх{увати в обов'язltовому порядку проскти регуJlяторнИХ

aKTiB MicbKoT ради та Ti виконавLlого KoMiTeTy;
_ брати участь у розробцi та пог,одхtеннi в обов'язковому порядку

просlктiв регуляторних aKTiB виконавLIих органiв MicbKoT ради;
- впроваджувати заходи, спрямованi на забезпеtIення вiдкритостi та

прозоростi дiй виконавчих органiв MicbKoT ради пiд час здiйснення

регуляторноТ дiяльностi;



_ здiйснювати вiдповiдно до закону iншi функцiТ для виконанI]я

покладених на ньOго завдань.
- здiйснювати заходи щодо оприлюднення iнформацii, визначеноТ

законодавством, у форматi вiдкритих даних вiдповiдно до повновах(ень

Щепарт,аменту.
- забезпечувати виконання заходiв з пiдвищення рiвня вiдкритостi та

створення нових iнсРормацiйних pecypciB MicTa в межах повнова)Itень

f,епартаменту.
- готувати пропозицiТ щодо вдосконалення правового регулювання

суспiльних вiдносин.
- здiйснюватL{ контроль за дiяльнiстю комунальноi установи, яка

пiдпорядкована департаменту.

проводилась позоtsна робота, подавались до с}ду позовнi заяви та заяви
в порядку окремого провадх(ення спрямованi на захист прав територiальноi
громади MicTa та комунальноТ власностi.

Протягом ocTaHHix poKiB зберiгасться тенденцiя поступового зростання
наванта}кення в розрiзi кiлькостi судових справ, якi перебувають у
провад}кеннi коlкного зi спiвробiтникiв департаменту.

Щепартаментом забезпечусться оскарження незаконних судових рiшень
в апеляцiйному та касацiйному гlорядку.

Спiвробiтниками департаменту забезпечусться представництво
iHTepeciB ЩнiпровськоТ MicbKoT ради у судових органах розташованих i поза
ме}i(ами MicTa ffнiпра, а також представництво iHTepeciB MicbKoT ради у судах
касацiйнот iнстанцiт.

Протягом останнього часу спiвробiтниками .лас,гiLttе використовуються
можливостi в.iинення процесуальних дiт в електроннiй формi iз застосуванням
Сдиноi судовоТ iнtРормацiйно-комуrriкацiйноi системи, передбаченоТ

процесуальн им зако нодавством.

fiепартаме}Iтом правового забезпечення fiнiпровськоТ MicbKoT Ради
постiйно ведетъся системна робота щодо повернення до комуналъноi власностi

ЩнiпровськоТ MicbKoT територiальноi громади земельних дiлянок, якi С

об'ектами кримiнального провадження, оскiльки вибули з комунальноТ
власнос,l,i в результатi шахрайських дiй, а саме: шляхом перересстрацiТ
комунальноТ сРорми власностi на приватну на пiдотавi пiдроблених
документiв.

Протягом минулого року подано понад 20 заяв про вчинення
кримiнального правопорушення, щодо заволодiння майном територiальнОТ



громади MicTa. Щнiпро шляхом обману LIи злов)Itивання довiрою (шахрайство),

досудове розслiдування за якими тривас.

Забезпечення представництва iHTepeciB fiнiпровськоТ MicbKoi ради у
кримiнальних провадженнях в якостi особи, якiй кримiнальним злочином
завдано шкоди, спрямову€ться на вiдшкодування завданих збиткiв та
повернення незаконно вибулого пtайна. Разом з ц}лN{ забезпечувалось
лредставництво iHTepeciB ЩнiпровськоТ MicbKoT ради та ii виконавчих органiв
пiд час вчинення слiдчих та iнших процесуальних дiй передбачених
кримiнальним процесуальним законодавством. Спiвробiтниками
департамеFIту забезпечувалось подання заяв про вчинення кримiналъного
правопорушення у випадках встановлення обставин порушення прав
територiалъноi громади MicTa Щнiпра та заяви про застосування заходiв
забезпечення кримiнального провадх(ення. Щепартаментом забезпечувалось
оскарження рiшень, дiТ, бездiяльностi слiдчого, прокурора, слiдчого суддi,
суду в порядку передбаченому кримiнальним процесуальним законодавством.

У результатi позовноТ роботи у комуналы]у власнiсть територiальноТ
громади гlовернуто земельну лiлянку, яка вибула iз комунальноТ власностi на
пiдставi пiдробле}{ого рiшення виконкому MicbKoT ради.

Працiвниками департаменту здiйснюсться представництво iHTepeciB
MicbKoi ради у справах u1одо оскарження податt(ового повiдомлення-рiшення
та у справах за 1.,racTi ГУ ffержгеокадастру у f,нiпропетровськiй областi щодо
спорiв, якi виникли з питань нормативноТ грошовоТ оцiнки земель та технiчноТ

документацii. Спiвробiтниками департаменту постiйно проводиться робота,
спрямована на стягнення коштiв за корI4стування земельними дiлянками без
[равовстан овлюючих документiв.

У минулому роцi здiйснювалась претензiйно-позовна робота щодо
захисту права комунальноТ власностi на об'скти нерухомого майна та земельнi
дiлянки та в адмiнiстративному лорядку оскар>ltувалисъ до MiHicTepcTBa
юстицiТ УкраТни незаконнi рiшення про державну ресстрацiю права власностi
на нерухоме майно та земельнi дiлянкlа, якi безпiдставно вибули з комунальноТ
власностi.

ГIротягом 2021 року поданi позовнi заяви з питань знесення самоtIинно
побудованого нерухомого майна та демонта}Itу тимчасових споруд.

За заявами в порядку окремого лровадження протягом минулого року
судами передано у комунальну власнiсть територiальноТ громади MicTa об'екти
нерухомого майна, якi визнано вiдумерлою спадщиною.

У 202l рошi задоволено позов MicbtcoT ради щодо передачi з державноТ у
комунальну власнiсть гурто}Itитку на умовах визначених Законом УкраТни
uПро забезпечення реалiзацiТ жит-ltовlлх прав мешканцiв гурто}киткiв>>. У
минулому роцi подано позови про визнаннrI осiб такими, що втратили право
користування кiмнатами у гуртожиткtlх комунальноТ власностi.



У ходi розгляду судовоТ справи :}а сприяння ЩнiпровськоТ MicbKoТ ради iз
застосуванням медiацii, власником булiвлi добровiльно передано у власнiсть
мешканцiв гуртожитку житловi примiщення у яких вони мешкають.

Протягом 202| року на примусове виконан}Iя до органiв деряtавноТ
викоtlав.tоТ служби та приватних виконавцiв було направлено виttонавчi
док}/lч{ентiв та вжлlвал}{сь заходи iз фактичного надходження стягнут}{х коштiв.
Пiд час примусового виконання судових рiшень до комунальноТ власностi
територiальноТ громади повернуто не}китлових та }китловI4х примiщень та
земельнi дiлянки.

Щепартаментом правового забезпечення проводиться робота зi
стягнення збиткiв з недобросовiсних забудовникiв, щодо несплачених за
минулi ро](и, коштiв пайовоТ участi, якi виявленi департаментом економiки,
фiнансiв та мiського бюдхtету Щнiпровськоi MicbKoT ради.

За участi спiвробiтникiв департаменту у роботi KoMiciT з питань
вiдшкодуванIlя матерiальноТ шкоди, заподiяноТ майну фiзичних i юридичних
осiб об'сктами благоустрою комунальноТ власностi та l'x елементами
забезпечено розгляд документiв заявникiв та вл{користання вlлдiлених на цю
мету коштiв мiського бюджету.

У сферi регуляторноi дiяльностi департаментом проводилась
координацiя дiяльностi виконавчих органiв та органiзацiйне забезпечення
здiйснення державноТ регуляторноТ полiтиклt регуляторними органами MicbKoT

Ради.

За результатами си стем н оТ роботи департам енту правового забезпеLI ення

у сферi регуляторноТ дiяльностi, запроваджено проведення кодифiкацiТ
нормативно-правових aKTiB MicbKoT ради та ТТ виконавчого KoMiTeTy,

розпорядх(ень мiського голови та регуляторних aKTiB.

У 2a2l роцi за регуляторною процедурою прийнято регуляторнi акти
органiв пliсцевого саD[оврядування та подано звiти про вiдстеження
результативностi регуляторн их aKTi в.

fiепартаментом розроблено та I]одано на затвердження MicbKoi ради
Програму шодо реалiзацiT регуляторrrоi дiяльностi tнiпровсъкою мiською
радою та iT виконавчими органами на202|- 2025 роки, в рамках реалiзацii якоi
департаментом вже проведено цикл просвiтницьких заходiв у форматi
вебiнарiв з важливих питань для започаткування та ведення пiдприемницькоТ
дiяльностi.

У результатi системноТ роботи департаменту мiхt fiнiпровською мiською
радою та fiержавною регуляторною слуrкбою у KBiTHi 202l року пiдписано
Меморандум про спiвробiтництво, а також fiнiпровською мiською радою
пiдплтсано Меморандум про партIrерство i спiвпрацю з громадською
органiзацiсю <OcPic е(lективного регулювання)) в рамках наповнення та



ЩепартамеI,Iтом здiйснено стовiдсоткове iнформацiйне наповнення ycix
запланованих кейсiв за запропонованими видами лiдприемницькоТ лiяльностi
роздiлу кf;ля бiзнесу> Платформи еtРективного регулювання (PRO) по MicTy

fiнiпру.

.Щепартаментом опрацьовано вхiднi документрI та звернення громадян,
якi надiйшли на виконання; пiдготовлено iнсРормачiйнi та iнiцiативнi листи,
запити установ та органiзацiй, осiб та органiв.4 до установ та органlзацlи, юридичних ос10 та правоохоронних органlв.

Спiвробiтниками департаменту наданi консультацiТ з правових питань,
що належать до компетенцiТ органу мiсцевого самоврядування, надано
юридичну допомогу працiвникам виконавчих оргаr-riв MicbKoT ради,
Мешканцям MicTa надавалась первинну правову допомогу через Комунальну
установу кСпецiалiзована установа з надання безоплатноТ первинноТ правовоТ

допомоги у MicTi Щнiпрi> ЩнiпровськоТ MicbKoT ради.

Працiвнltками департа}lенту лрллtiнята уtIастъ у нарадах та засiданнях
комiсiй, робочих груп та iнших дорадчих органiв MicbKoT ради. Керiвни1_1твом

департаменту здiйснено методиtIне забезпечення дiяльностi KoMicii з питань
вiдшкодування матерiальноТ шкоди, заподiяноТ майну фiзичних i юридичних
осiб об'сктами благоустрою комунальноТ власностi та Тх елементами.
Спiвробiтниками департаменту приймалась участь в роботi адмirliстративноi
ttoMicii, KoMiciT з розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiськог,о бюдясvту,
оцiнноi KoMiciT з визначення BapTocTi майна громадян, якi бажають стати на
соцiальний квартирний облiк, перебувають FIa такому облiку та користуються
соцiальним житлом та iнших дорадчих органiв.

У c(lepi нормотворчоТ дiяльностi ffепартаментом проведено ltравову

роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та
запобiгання невиконанню вимог законодавства, нормативI-tих aKTiB

працiвниками ffепартаменту, MicbKoto радою та iT викоFIав.Iим KoMiTeToM,
мiським головок), виконавчими органами MicbKoT ради пiд час виконання
покладених на них завдань i фуrкцiональних обов'язкiв, а також здiйснення
правовоТ експертизи нормативних aKTiB. Пiдготовлено висновки, :]аува}кення,

службовi записки, угоди' договори, меморандуми, листи, проскти рiшень:
MicbKoT ради, викоFIав.Iого KoMiTeTy MicbKoT ради, розпоряджень мiського
голови. Забезпе.tувалось правильне застосування законодавства мiською

радою та ii виконавчими органами, та проведено iнформування керiвллицтва

iнформацiйного cepBicy пiдтримки пiдприемництва.

про необхiднiсть
aKTiBo прийнятих

вжиття заходiв щодо змiни, призупинення або ска.сування
з порушенням законодавства.

f,иректор департаменту Артем ПАВЛОВ


