
ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

ЮРИДИЧНОГО 

ДЕПАРТАМЕНТУ 



ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ Є: 

Основним завданням юридичного  
департаменту є забезпечення законності у 
роботі Житомирської міської ради та її 
виконавчих органів. 

  Реалізація завдань на практиці полягає 
у організації правової роботи та 
представництві інтересів органів місцевоо 
самоврядування у судах. 



Претензійно-позовна робота полягає у:  

• Безпосередньому представництві інтересів територіальної 
громади у районних, окружних, апеляційних та касаційному суді; 

• Підготовці письмових відзивів, заперечень та виступах у судових 
дебатах. 

  У провадженні юридичного департаменту міської ради станом на 
10.01.2019 перебуває більше 400 судових справ. 

  Щоденно  представники юридичного департаменту 
представляють інтереси громади щонайменше у двох судових 
засіданнях. 

 Пріоритетними напрямками претензійно-позовної роботи є:  

• Транспортні, земельні, житлові спори, спори у сфері державного 
архітектурно-будівельного контролю. 



УСПІШНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ЮРИДИЧНИМ 

ДЕПАРТАМЕНТОМ 
1. Виграні судові справи щодо повернення до комунальної власності міста земельну ділянку, що розташована 

за Українським домом;  

2. Проведення роботи щодо приєднання до міста - села Вереси. 

3. Розроблення Статуту, Положення про місцеві ініціативи, Положення про експертизу, Положення про 
громадські слухання, Положення про консультацію з громадськістю,  Положення про загальні збори громадян 
за місцем проживання… 

4. Вивчення матеріалів та здійснення представництва інтересів міської ради як потерплої у кримінальному 
провадженні, представництво інтересів під час вчинення процесуальних дій у кримінальному провадженні 
(допит). 

5. Консультації мешканців міста щодо газових лічильників. 

6. Розробка документації для проходження сертифікації системи управління якістю у виконавчих органах 
міської ради.  

7. Проведення нарад та внутрішніх аудитів по структурним підрозділам. 

8. Участь у нарадах, обговореннях колективного договору, здійснення його реєстрації.  

9. Збір та узагальнення інформації щодо послуг, які надаються виконавчими органами міської ради. 

10. Проведено перевірку на відповідність чинному законодавству приблизно185 проектів договорів, в яких 
однією із сторін договору виступають виконавчі органи Житомирської міської ради, Житомирська міська рада 
і виконавчий комітет Житомирської міської ради. 

11. Проведення громадської роботи (Профспілка). 

12. Ефективний захист інтересів територіальної громади у судовій справі “Індустріального парку”.  

13. Надання пропозицій щодо проекту рішення виконавчого комітету “Про стимулювання впровадження 
енергоефективних заходів”. 

14. Роз’яснення Департаменту містобудування та земельних відносин міської ради стосовно визначення 
власників або уповноважених органів (осіб) для погодження ними місць розміщення зовнішньої реклами на 
фасадах будинків. 

 

 

 



15. Задоволено позов  Житомирської міської ради до Богунського відділу ДВС про визнання протиправною і 
скасування постанови (зняття арешту з нежитлових приміщень Житомирської міської ради загальною 
площею 541,2 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 4) (справа №296/3528/17). 

16. Задоволено позов Управління комунального господарства Житомирської міської ради про приведення у 
робочий стан святкової ілюмінації (вул. В. Бердичівська та вул. Театральна).  

17. Задоволено позов Житомирської місцевої прокуратури в інтересах Виконавчого комітету Житомирської 
міської ради до ПрАТ «СПМК №6 «Укрхмільбуд» про визнання укладеним договору пайової участі 
(справа №906/218/18). 07.12.2018 до бюджету сплачено 88 142,00 грн. 

18. Задоволено позов Житомирської місцевої прокуратури в інтересах Виконавчого комітету Житомирської 
міської ради до ПрАТ «СПМК №6 «Укрхмільбуд» про визнання укладеним договору пайової участі 
(справа №906/217/18). 07.12.2018 до бюджету сплачено 70 130,00 грн. 

19. Відмовлено у задоволенні клопотання ПП «АММОНН» про стягнення з Виконавчого комітету Житомирської 
міської ради судових витрат на професійну правничу  допомогу у розмірі 20 200,00 грн. (справа №906/435/18). 
Недопущення витрат з бюджету у розмірі 20 200,00 грн.    

20. Виграно дві справи, якими Управлінням транспорту і зв'язку міської ради стягнуто штрафи з перевізника ПП 
“Шеріфф”. 

21. Успішне представництво Управлінням транспорту і зв'язку міської ради, яким притягнуто до 
адміністративної відповідальності правопорушника за порушення Правил дорожнього руху. 

22. Рішенням Богунського районного суду м. Житомира від 29.12.2018 задоволено заяву Житомирської міської 
ради та ухвалено рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна, а саме приміщення за адресою:    м. 
Житомир, вул. Грушевського, 75/114 (колишня адреса – вул. Котовського, 75/114), загальною площею 169,7 
кв.м., інвентаризаційна справа № 15944, у комунальну власність Житомирської міської об’єднаної 
територіальної громади. 

23. Виграно судову справу, якою збережено черговість квартирного обліку. 

 

 

 

 



24.  Успішне представництво Управління ведення реєстру територіальної громади міської ради, а саме захищено 

права щодо реєстрації  комунальної власності. 

25. Збережено у комунальну власність три квартири.  

26. Успішне відстоювання інтересів Управління ведення реєстру територіальної громади міської ради щодо 

правомірності дій. 

27. Виграна судова справа щодо недопущення відведення земельної ділянки під прибудову до власної квартири 

№105 в житловому будинку по вул.Шевченка, 109 в м.Житомирі. 

 



ЗАБЕЗПЕЧЕНО ПРЕДСТАВНИЦТВО 

ЮРИДИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ  

 
- Участь у постійних депутатських комісіях; 

- Участь у робочих групах; 

- Участь у тендерному комітеті; 

- Проведення зустрічей та нарад із представниками районний у місті 

рад, комунальних підприємств та щоденні консультації відділам та 

управлінням міської ради; 

- Щоденно проводиться прийом громадян та представників 

юридичних осіб та надаються консультації із питань, що 

стосуються роботи органів місцевого самоврядування; 

- Участь представника департаменту під час прийому міського 

голови. 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ ПРАВОВОЇ РОБОТИ 

За 2018 рік юридичним департаментом розглянуто: 

- 630 звернень від фізичних осіб; 

- 2852 звернень від юридичних осіб. 

Надано більше 250 індивідуальних юридичних консультацій 

громадянам. 



ПЛАНИ НА 2019 РІК 

1. Організація та проведення громадських слухань з метою 

затвердження Статуту територіальної громади. 

2. Успішне завершення судової справи “Індустріального парку”. 

3. Захист інтересів громади села Вереси у спорі з Держгеокадастром 

щодо розпайованих земель. 

4. Недопущення втрати місцевим бюджетом грошових коштів, 

внаслідок завдання особі майнової та моральної шкоди, органами 

місцевого самоврядування громади. 

5. Подача позовів про стягнення орендної плати за земельні ділянки, 

що використовуються без правовстановлюючих документів. 

6. Неухильне та сумлінне виконання своїх посадових обов'язків.  


