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ЗВІТ
Про роботу служби юридичного супроводу за 11 місяців 2016 року
Протягом 2016 року службою юридичного супроводу проводилась
робота за основними напрямками діяльності, одночасно вирішувались
термінові завдання керівництва.
Щоденно службою здійснювалась перевірка на відповідність чинному
законодавству проектів документів та надавалась допомога структурним
підрозділам у їх підготовці: зокрема опрацьовано проектів рішень сесії – 433,
рішень виконкому – 311, розпоряджень міського голови з адміністративногосподарської та основної діяльності – 528, розпоряджень з особового складу
– 559, по відпусткам – 184, по відрядженням – 142, перевірено та
зареєстровано - 237 договорів.
Крім того, у 2016 році службою підготовлені проекти рішень міської
ради «Про затвердження порядку врегулювання конфлікту інтересів у
діяльності Чугуївської міської ради та її виконавчих органів», проект
рішення виконавчого комітету «Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Чугуївської міської ради від 13.12.2013» в частині доступу до
публічної інформацію у формі відкритих даних», розробляються заходи з
питань запобігання корупції на 2017 рік...
Налагоджено роботу адміністративної комісії при виконавчому
комітеті Чугуївської міської ради, починаючи з червня розглянуто 25 справ.
40 громадян отримали консультації з правових питань під час
особистого прийому начальником служби. В порядку надання безоплатної
правової допомоги підготовлено 1 позовну заяву про встановлення
належності особі правовстановлюючого документу.
Видано 1 дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно.
Питома вага у структурі робочого часу служби займає участь у
судових засіданнях та підготовка процесуальних документів до суду
(клопотання, заперечення, пояснення тощо). Переважна кількість справ
стосувалась визнання права власності в порядку спадкування (14 справ), а
захисту права власності (7), земельні (5) , інші категорії (5), господарський
спір – (1).
В тому числі в роботі служби перебували наступні справи:
1) за позовом ПАТ «ПУМБ» до Чугуївської міської ради Харківської області
про визнання протиправними та скасування рішень
2) за позовом ПАТ «ПУМБ» до виконавчого комітету Чугуївської міської
ради Харківської області про визнання протиправними та скасування рішень

3) справа за позовом Лихачова Р.Б. про визнання незаконною постанови №5
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Чугуївської міської ради
про притягнення до адміністративної відповідальності Лихачова Р.Б.
4)
справа за позовом Чугуївської міської ради до ТОВ «Агва-інтерком»
про стягнення заборгованості з орендної плати за землю з у сумі 61 932, 54
грн.
На сьогоднішній день провадження не завершено по наступним
справам:
1)
№636\1376/16-а за позовом Лихачова Р.Б. про визнання протиправними
дій та зобов’язання надати відповіді по суті на депутатські звернення
щодо капітальних ремонтних робіт в м. Чугуєві в період з 2011 року по
2016 рік за рахунок бюджетів,
щодо фінансування відряджень міського голови за період 01.01.2013 по
22.01.2016
про продаж та відчуження міською радою рухомого та нерухомого
майна за період 2001-2016 рік;
2) №636/3466/16-ц за позовом Лихачова Р.Б, про відшкодування шкоди,
завданої незаконним притягненням до адміністративної відповідальності. 3) №636/2752/16-а за позовом Панової Л.М. про визнання незаконною
бездіяльності та зобов’язання міської ради розглянути на сесії заяви про
передачу у власність земельних ділянок по бульвару Комарова, №4а, 4б, 10 в
м. Чугуєві та прийняти рішення по суті
4) №636/3113/16-а за позовом Глушка І.В. (представник Рогозін С.Л.) про
визнання неправомірним рішення Чугуївської міської ради від 29.04.2016 №
219-VII «Про надання матеріальної допомоги міському голові Мінаєвій Г.М.
5) справа № 636/5271/15-а за позовом Лихачова Р.Б. до Чугуївської міської
ради про скасування 8 рішень, якими вносились зміни до Перспективної
схеми розміщення групи малих архітектурних форм на території м. Чугуєва
6) за позовом Чугуївського міжрайонного прокурора до Чугуївської міської
ради до Шуліко Т.Ф. про визнання незаконними рішень міської ради,
визнання державних актів на право власності на земельну ділянку
недійсними та повернення земельної ділянки (м. Чугуїв, вул. Горького,
навпроти №8 – прибережна захисна слуга)
7) справа за позовом Костенка Г.Й. до виконавчого комітету Чугуївської
міської ради, КП «МП «Мрія», про усунення перешкод у користуванні
будинком, знесення тротуару від лотків, палаток та товару перед будівлею з
боку тупика, заборону здійснення торгівлі
8) справа за позовом Костенка Г.Й. до Чугуївської міської ради про визнання
незаконним рішення № 237-VII від 29.04.2016 «Про надання КП

Муніципальне підприємство «Мрія» дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування
торгівельних павільйонів в м. Чугуєві по вул. Жадановського, біля буд. № 7
9) справа за позовом Чугуївської міської ради до ТОВ «Алюмбуд» про
стягнення орендної плати за землю та пені у сумі 671 330 тис. грн .
10) справа за позовом Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області до
Чугуївської міської ради про стягнення податкового боргу КЖРЕП
м. Чугуєва у сумі 6 264 855, 26 грн.
11) за позовом Чугуївського міжрайонного прокурора в інтересах міської
ради до Ляшенка В.М., Зотова М.О., Якініна Р.О. про визнання державних
актів на право власності на земельну ділянку недійсними та повернення
земельної ділянки (м. Чугуїв, вул. Рєпіна, 19 а – набуто за підробленими
документами).
Начальник відділу залучався до роботи у різних комісіях: комісії з
питань очищення влади, конкурсній комісії по відбору кандидатів на
заміщення вакантних посад, комісії з питань захисту прав дитини, комісії з
вирішення земельних спорів та ін.
Протягом року службою постійно проводилась робота щодо
відстеження змін у чинному законодавстві, які доводились структурним
підрозділам на апаратних нарадах у міського голови та під час особистого
спілкування з працівниками структурних підрозділів.
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