Звіт про роботу юридичного департаменту Одеської міської ради
за 2017 рік

За змістом Положення про юридичний департамент Одеської міської ради у редакцій, затвердженій рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 248-VIІ, до основних його завдань належить правове забезпечення діяльності Одеської міської ради, її виконавчого комітету та Одеського міського голови; захист прав та представництво інтересів територіальної громади міста Одеси в особі міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради в судах; здійснення повноважень суб’єкта державної реєстрації прав та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців тощо.
Співробітники юридичного департаменту Одеської міської ради беруть участь у засіданнях комісій та робочих груп, створених розпорядженнями Одеського міського голови, а також у нарадах та засіданнях колегіальних органів  з питань, що належать до компетенції департаменту, здійснюють державну реєстрацію майнових прав, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також забезпечують представництво міської ради, її виконавчого комітету та міського голови у судах.
Так, при виконанні завдань із представництва та захисту прав територіальної громади у судах юридичний департамент Одеської міської ради протягом звітного періоду взяв участь у розгляді більше, ніж 1500 цивільних, господарських та адміністративних справ, що знаходяться у провадженні судів різних інстанцій.
У юридичному департаменту Одеської міської ради внаслідок децентралізації владних повноважень створено та функціонує управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (далі - управління), яке, починаючи з 2016 року, реалізує повноваження у сфері державної реєстрації майнових прав на об’єкти нерухомості та їх обтяжень, а також у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Свою діяльність управління здійснює у будівлі, розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6. У приміщеннях, де відбувається приймання заяв та документів, розміщені інформаційні стенди з актуальною інформацією про особливості державної реєстрації, переліком необхідних документів, вказані строки реєстрації, реквізити для оплати адміністративного збору, інформації про особливості оплати адміністративного збору пільговим категоріям населення тощо.
У приміщенні Управління ведуть прийом співробітники  комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безкоштовної правової допомоги у м. Одесі», які надають безкоштовну первинну правову допомогу, у тому числі, у сфері державної реєстрації, консультують громадян з питань підготовки та подання документів, необхідних для здійснення відповідних реєстраційних дій.

Статистичні дані про роботу відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців
Надійшло заяв про проведення державної реєстрації
Задоволено заяв в проведенні реєстрації
Відмовлено в проведенні реєстрації
Всього
Фізичні особи
Юридичні особи
Всього 
Фізичні особи
Юридичні особи
Всього
Фізичні особи
Юридичні особи
13451
9054
4397
13413
9050
4363
38
4
34


Статистичні дані про роботу відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Розглянуто заяв
Всього
Про державну реєстрацію права власності на об’єкти нерухомого майна
Запитів про надання інформації
Про обтяження
Зупинено розгляд заяв у зв’язку з витребуванням документів
Відкликано заяви про реєстрацію
Інше
10632
5009
2236
1555
309
217
1306


Окрім вказаних повноважень юридичний департамент Одеської міської ради також здійснює правову експертизу проектів рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови на предмет їх відповідності вимогам законодавства та Регламенту, розробляє проекти відповідних актів за дорученням міського голови.  Протягом року юридичним департаментом неодноразово готувались аналітичні матеріали з питань законодавчого регулювання, правотворчої та правозастосовчої практики в окремих сферах.
Також юридичним департаментом Одеської міської ради розглядаються звернення громадян, депутатів, виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Одеської міської ради з питань, що належать до повноважень департаменту.
Протягом звітного періоду до департаменту надійшло та розглянуто порівняно з аналогічними показниками минулорічних періодів, така кількість вхідної кореспонденції:






Статистичні дані щодо обсягу вхідної документації

Вид документу
2017 рік
2016 рік
2015 рік

Вхідна кореспонденція (внутрішня переписка, звернення юридичних осіб тощо)
11501
12522
19181
Звернення громадян
562
770
1138
Запити правоохоронних органів
100
159
207
Проекти рішень ОМР, ВК ОМР, розпорядження міського голови
3636
3865
3473
Також юридичний департамент Одеської міської ради контролює та здійснює координацію діяльності комунального підприємства «Право».
Вказане підприємство виконує функції реєстратора та адміністратора Адресного реєстру міста Одеси, здійснює резервування адрес нерухомого майна у відповідному реєстрі, підтверджує існування адреси, а також встановлює їх відповідність у порядку, визначеному положенням про Адресний реєстр міста Одеси, затвердженим рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 липня 2009 року № 809. Із цією метою забезпечуються взаємодія з Одеською філією ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України.
Крім того, на підставі Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 502-р в окремих містах України, включаючи місто Одесу, введено реалізацію пілотного проекту з державної реєстрації шлюбу у скорочену строки («Шлюб за добу»), зміст якого полягає у тому, що заявники самостійно обирають бажану дату та місце реєстрації шлюбу, а організацію такої реєстрації здійснюють суб’єкти господарювання – юридичні особи публічного права. При цьому суб’єкту господарювання, який має намір взяти участь у реалізації пілотного проекту з державної реєстрації шлюбу, необхідно визначити місце проведення такої реєстрації та подати відповідне клопотання до територіального органу Міністерства юстиції України.
Місцем проведення державної реєстрації шлюбів із врахуванням історичних традицій визначено приміщення будівлі комунальної власності територіальної громади м. Одеси – пам’ятки культурної спадщини за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 4.
Крім того, юридичний департамент Одеської міської ради є уповноваженим органом власника з управління КУ «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі», основним завданням якого є надання безкоштовної первинної правової допомоги. У структурі установи функціонує чотири юридичних відділи, якими здійснюється прийом громадян протягом робочого тижня та згідно з робочих графіком в усіх районах міста. За своїми показниками – соціальному статусу та категоріям запитів найбільше безоплатну правову допомогу потребують пенсіонери, інваліди, одинокі матері, багатодітні сім’ї, а також інші громадяни, яким складно внаслідок їх матеріального становища отримувати платні правові консультації.
Установа активно співпрацює з організаціями, які надають вторинну правову допомогу, що сприяє досудовому врегулюванню спорів.

