
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 22.01.2020     Ужгород                    № 23 

 

 

Звіт про роботу управління  

правового забезпечення за 2019 рік 

 

 

 Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Регламенту виконавчого комітету  та виконавчих органів 

Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу управління правового 

забезпечення за 2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу управління правового забезпечення за 2019 рік взяти 

до відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

 Міський голова                                                                Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

З В І Т 

про роботу управління правового забезпечення  

за 2019 рік 

 Протягом звітного періоду відділом правової експертизи документів 

управління правового забезпечення здійснено погодження 521 проєкту рішень 

міської ради, 514 проєктів рішень виконавчого комітету та 481 розпорядження 

міського голови. 

 Підготовлено 21 проєкт рішення сесії міської ради та 4 доповнення до 

проєктів, а також 16 проєктів рішень виконкому, з них прийнято 21 рішення 

сесії міської ради та 15 рішень виконкому.  Крім цього, підготовлено 13 

розпоряджень міського голови. 

 У межах наданої компетенції безпосередньо управлінням розглянуто 272 

скарги, заяви органів державної влади, об’єднань громадян, підприємств, 

установ, організацій, 163 скарги, заяви окремих громадян, 49 інформаційних 

запитів. 

 Крім цього, у звітному періоді погоджено 92 відповіді на запити, які 

надійшли від правоохоронних органів; 311 відповідей на листи та 124 відповіді 

на звернення громадян.  

 У 2019 році були прийняті 8 рішень міської ради та її виконавчого 

комітету (регуляторні акти), підготовано 7 експертних висновків до поданих 

проєктів регуляторних актів (проєктів рішень сесії міської ради). 

Крім цього, оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради 38 

електронних петицій.  

 Протягом 2019 року відповідно до графіку роботи громадської 

приймальні з надання безоплатної первинної допомоги при міській раді 

працівниками управління правового забезпечення шляхом особистого прийому 

громадян було прийнято 71 особу, яким надано усні консультації з правових 

питань. 

Відділом претензійно позовної роботи управління правового 

забезпечення розглянуто -  203 позовні заяви. Подано - 196 відзивів на позовні 

заяви, 465 – клопотань/заяв. 

Протягом року взято участь в 729 судових засіданнях. 

Стягнуто заборгованість до бюджету міста по сплаті пайового внеску на 

розвиток інфраструктури на суму - 1 598 380, 11 коп. 

 

 

 

Заступник начальника управління        

правового забезпечення                                                                          Алла ЗІНИЧ 


