
 



  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 місцевого 
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 01.02.2018 перебуває більше 600 судових справ. 

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

 Пріорітетними напрямками претензійно-позовної роботи є:  
 Транспортні, земельні, житлові спори, спори у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю. 
 

 
 
 

 
 



  Успішні справи департаменту, які викликали 
найбільший резонанс серед житомирян: 

 Справа “індустріального парку ”, змогли відстояти 
законність відведення землі під індустріальний 
парк.  

 Більше 30 виграних судових справ у яких, довели 
незаконність роботи закладів грального бізнесу у 
нічний час. 

 Не допущено стягнення з міського бюджету 789 
тис. грн. за вимогою ПП “КВЖРЕП №4” та його 
дочірніх  підприємств. 

 Не допущено стягнення з міського бюджету 599 
тис. грн. моральної шкоди на користь 
громадянина. 
 

 
 
 



 Справа про перейменування вулиць міста, 
захистили розпорядження міського голови про 
перейменування більш як 25 вулиць у Житомирі. 

 Справа про розірвання договорів із підрядником, 
що виконував роботи з укладання тротуарної 
плитки. 

 Не допущено стягнення з міського бюджету 21 тис. 
грн. за завдання матеріальної шкоди внаслідок 
неправомірних дій виконавчого комітету та КП 
“ВЖРЕП №8”. 

 Захистили у суді законність рішення виконавчого 
комітету про святкування Дня міста з правом 
продажу слабоалкогольних напоїв. 

 

 

 

 



  Відповідно до вимог чинного законодавства 

міська рада зобов'язана брати участь у таких 
категоріях судових справ як спадкові, про 
встановлення порядку користування земельною 
ділянкою, скасування рішень органів місцевого 
самоврядування, що мають індивідуальний 
характер та у зв'язку із цим  залишаються поза 
увагою громадськості та керівництва міської ради. 

   

  Тому величезний обсяг роботи департаменту та 
її успішний результат залишається непомітним для 
містян. 

  



  Представників юридичного департаменту 
запрошують для вирішення найбільш складних та 
нетипових проблем, що виникають у роботі органів 
місцевого самоврядування. 

  Юристи департаменту: 
Беруть участь у засіданні постійних депутатських 

комісій, тендерного комітету.  
 Проводять зустрічі та наради із представниками 

районний у місті рад, комунальних підприємств, 
щоденно надають консультації відділам та 
управлінням міської ради. 

 Щоденно проводять прийом громадян та 
представників юридичних осіб та надають 
консультації із питань, що стосуються роботи 
органів місцевого самоврядування.  



   За 2017 рік юридичним департаментом розглянуто: 

 2857 звернень від юридичних осіб; 

 500 звернень від фізичних осіб; 

  У рамках організації правової роботи підготовлено рішення 
виконавчого комітету міської ради “ Про правову освіту 
населення ”. 

 

 Надано більше 200 індивідуальних юридичних консультацій 
громадянам. 

Працівниками департаменту опрацьовано понад 1270 

проектів рішень виконавчого комітету, понад 300 проектів 

рішень міської ради та понад 1000 розпоряджень 

міського голови. 



  Представники юридичного 
департаменту у 2017 році взяли участь у: 

 Дводенному семінарі, присвяченому 
проблемам договірного права; 

 Дводенному семінарі, присвяченому змінам 
у процесуальному законодавстві. 

 Тренінгах у рамках проекту “Інтегрований 
розвиток міст в Україні”. 

  Два працівники департаменту 
здобувають кваліфікацію адвоката. 



 Організація та проведення громадських 
слухань з метою затвердження Статуту 
територіальної громади; 

 Повернення до комунальної власності міста 
земельну ділянку, що розташована за 
Українським домом; 

 Повернення до комунальної власності 
проточної водойми у районі провулку 
Прудного; 

 Неухильне та сумлінне виконання своїх 
посадових обов'язків.  
 
 
 


