Звіт
сектору юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації за
підсумками 2017 року
Основним завданням сектору є організація правової роботи, спрямованої
на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню
вимог
актів
законодавства,
інших
нормативних
документів
райдержадміністрацією, а також її керівниками та працівниками під час
виконання покладених на них завдань та повноважень.
Сектором постійно проводився аналіз відповідності вимогам чинного
законодавства проектів рішень, розпоряджень, та інших документів правового
характеру, що вносяться на розгляд районної державної адміністрації, та
надається практична допомога щодо усунення виявлених порушень.
Постійно, як із виїздом у сільські ради так і в телефонному режимі,
надається методична та практична допомога .
В основному сільські ради звертаються із питанням виділення,
оформлення земельних ділянок, проходження служби в органах місцевого
самоврядування, порядку видачі довідок громадянам, надання відпусток,
порядок прийняття та скасування регуляторних актів, оформлення права
власності на нерухоме майно, визначення та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам.
З метою виконання покладених на сектор обов’язків, дотримання вимого
чинного законодавства, здійснювалась перевірка проектів розпоряджень
голови райдержадміністрації.
Крім того, сектором здійснювався розгляд звернень громадян.
Усі звернення розглянуті у встановлений законом строк, за наслідком
розгляду яких заявникам надані вичерпні з посиланням на норми чинного
законодавства відповіді, або прийняті відповідні розпорядження голови
райдержадміністрації.
У своїх зверненнях громадяни найчастіше порушують питання виділення
в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), порушень правил
добросусідства, питання отримання грошових компенсацій за земельні паї,
надання соціальних та адміністративних послуг, та ін.
З метою налагодження чіткої взаємодії та виконання покладених завдань,
юридичним сектором здійснювався розгляд листів, в тому числі з прокуратури,
поліції,
обласної
державної
адміністрації,
міграційної
служби,
держаудитслужби, податкової інспекції, головного управління юстиції у
Вінницькій області, що стосуються питань, віднесених до компетенції
райдержадміністрації.
У звітному періоді спеціалістами сектору юридичного забезпечення
проводився контроль за здійсненням претензійної та позовної роботи, з питань
захисту інтересів райдержадміністрації.
У складі комісії працівники сектору виїжджали у сільські ради для
надання методичної та практичної допомоги, та перевірки делегованих
повноважень.

У разі необхідності, спеціалісти сектору приймали участь у засіданнях
робочих
груп,
комісіях,
нарадах,
особистому
прийомі
голови
райдержадміністрації та його заступників.
За безпосередньої участі спеціалістом сектору юридичного забезпечення
Погребняк О.С. організовано та проведено 11 засідань комісії із визначення і
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, результати яких
були оформлені протоколами, складені відповідні акти, що затвердженні
розпорядженнями голови райдержадміністрації.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 09 березня
2017 № 107 «Про організацію роботи з вивчення стилю, форм і методів роботи
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Бершадської районної
державної адміністрації та надання методичної допомоги» сектором
юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації здійснено перевірку
стану дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті наказів надано
методично-консультативну допомогу відділу освіти райдержадміністрації,
відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та
інфраструктури, сектору з питань цивільного захисту, взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи та управлінню соціальної та
молодіжної політики Бершадської районної державної адміністрації, результати
яких оформлені відповідними довідками.
Сектором проведено роботу, щодо поновлення договорів оренди, термін
дії яких закінчився, та укладення нових договорів оренди.
З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України №205 від
21.03.2016 «Про деякі питання ведення Державного земельного кадастру»
19.12.2017 головою районної державної адміністрації видано розпорядження
№26-рвд «Про відрядження Погребняка О.С.» згідно з яким, головного
спеціаліста сектору юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації
було направлено для набуття професійних знань, умінь та навичок необхідних
для надання відомостей з Державного земельного кадастру.
За результатами проходження відповідного стажування, видано довідку,
про результати стажування у сфері земельних відносин у Головному управлінні
Держгеокадастру у Вінницькій області.
Крім того, сектор юридичного забезпечення спрямовує свою роботу на
правильне застосування норм чинного законодавства, щотижнево висвітлює на
офіційному веб-порталі новини законодавства та останні його зміни.
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