
ЗВІТ
про роботу юридичного відділу Верхньодніпровської міської ради 

за І півріччя 2021 року

№
п.п.

Напрямки та завдання Виконана робота

1 Ведення претензійно-позовної 
роботи

Підготовка, одержання та складання 
документів, необхідних для пред'явлення і 
розгляду претензій та позовів

2 Прийняття участі в судових 
засіданнях

Підготовка та виготовлення процесуальних 
документів для участі у судових засіданнях 
та участь у судових засіданнях

3 Юридичний супровід примусового 
виконання судових рішень

Підготовка матеріалів для супроводу 
примусового виконання судових рішень

4 Прийняття участі у засіданнях 
Виконавчого комітету 
Верхньодніпровської міської ради

Підготовка проектів рішень виконавчого 
комітету з питань, віднесених до 
компетенції відділу, участь у засіданнях 
виконавчого комітету для юридичного 
консультування

5 Розгляд матеріалів про 
адміністративні правопорушення

Аналіз та юридична оцінка матеріалів про 
адміністративні правопорушення,
підготовка матеріалів для розгляду на 
засіданні адміністративної комісії

6 Прийняття участі в засіданнях 
адміністративної комісії при 
Верхньодніпровській міській раді

Участь у засіданнях адміністративної 
комісії та здійснення юридичного супроводу

7 Підготовка та погодження проектів 
рішень Верхньодніпровської 
міської ради

Підготовлено 45 проектів рішень міської 
ради. Погодження проектів рішень міської 
ради, підготовлених іншими відділами 
міської ради

8 Підготовка та виготовлення 
відповідей на звернення громадян 
та юридичних осіб

Опрацювання звернень громадян з питань, 
які віднесені до повноважень відділу, та 
підготовка відповідей на звернення

9 Підготовка та виготовлення 
відповідей на запити 
правоохоронних органів

Опрацювання запитів правоохоронних 
органів з питань, які віднесені до 
повноважень відділу, та підготовка 
відповідей на запити

11 Надання консультативної допомоги 
працівникам Верхньодніпровської 
міської ради

На звернення працівників відділів 
Верхньодніпровської міської ради
надавалась консультативна допомога з 
юридичних питань

12 Юридичний супровід кримінальних 
проваджень

Опрацювання матеріалів кримінальних 
проваджень та підготовка їх до розгляду в 
судових засіданнях

13 Виявлення безхазяйного майна на 
території громади

Перевірка факту наявності та стану 
безхазяйного майна, підготовка матеріалів 
для взятої на облік безхазяйного майна

14 Виявлення відумерлої спадщини на 
території громади

Перевірка факту наявності та стану 
відумерлої спадщини, підготовка матеріалів
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для взяття на облік відумерлої спадщини
15 Надання відповідей на фізичних та 

юридичних осіб запити стосовно 
реєстрації місця проживання 
громадян

Надано 176 відповідей на різного роду 
запити стосовно реєстрації місця 
проживання громадян

16 Формування та ведення реєстру 
територіальної громади

Здійснювалось формування та ведення 
реєстру територіальної громади

17 Здійснення реєстрацїї/зняття з 
реєстрації місця проживання

Зареєстровано місце проживання 537 
громадян, знято з реєстрації місця 
проживання 289 громадян

18 Здійснення прийому громадян Прийом громадян та надавалась 
консультативна допомога з питань 
реєстрації, зняття з реєстрації місця 
проживання, видачі довідок

19 Подання органам Державного 
реєстру виборців, Державної 
міграційної служби, Управління 
соціального захисту населення, 
Головному управлінню статистики 
та Верхньодніпровському РТЦК та 
СП відомостей про осіб

Обробка та підготовка інформації для 
подання органам Державного реєстру 
виборців, Державної міграційної служби, 
Управління соціального захисту населення, 
Головному управлінню статистики та 
Верхньодніпровському РТЦК та СП 
відомостей про осіб

20 Видача довідки про склад сімї, 
довідки за місцем вимоги, 
комунальні служби, нотаріус

Видано 1489 довідок

21 Видача додатку 13,16 до паспорта у 
вигляді ID картки

Видано 591 довідку

22 Підготовка проектів розпоряджень 
з кадрових питань.

Підготовлено 169 проектів розпоряджень 
Верхньодніпровського міського голови про 
прийняття та звільнення працівників, 
переведення, надання відпусток, присвоєння 
рангів, заключения контрактів з 
керівниками комунальних закладів, 
проведення конкурсів на заміщення 
вакантних посад, затвердження складу 
комісій та з інших питань у сфері кадрової 
роботи згідно чинного законодавства

23 Ведення обліку відпусток 
працівників

Облік щорічних основних, додаткових та 
соціальних відпусток працівників
Верхньодніпровської міської ради та 
керівників комунальних підприємств

24 Ведення трудових книжок та 
особових справ працівників

Прийнято 29 працівників міської ради та 
керівників комунальних підприємств. На 
кожного прийнятого працівника
оформлялась особова справа та 
заповнювалась трудова книжка. Всі зміни в 
трудовій діяльності працівників заносились 
до особової справи та трудових книжок 
працівників

25 Ведення табелю обліку робочого 
часу працівників

Ведення табелю обліку робочого часу 
працівників міської ради

26 Оформлення контрактів з 
керівниками комунальних закладів

Оформлення контрактів з керівниками 
комунальних підприємств, установ та 
закладів. Укладено 12 контрактів.
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27 Організація конкурсів на зайняття 
вакантних посад

Організація та проведення конкурсів на 
зайняття вакантних посад посадових осіб 
міської ради та керівників комунальних 
підприємств. Проведено 21 конкурс

28 Прийняття участі в комісіях 
виконавчих органів
Верхньодніпровської міської ради

Участь у комісіях виконавчих органів 
міської ради та здійснення юридичного 
супроводу

29 Юридичний супровід реєстрації 
юридичних осіб, засновником яких 
є Верхньодніпровська міська рада

Консультування та надання юридичної 
допомоги при підготовці документації, 
необхідної для реєстрації юридичних осіб

ЗО Виконання поточних доручень та 
завдань Верхньодніпровського 
міського голови

Виконання Протокольних доручень та 
розпоряджень міського голови, віднесених 
до повноважень відділу

Начальник
Юридичного відділу О.М. Черних


