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Р І Ш Е Н Н Я  

 

 ____ __________ 2022 року                   м. Бережани                       ПРОЕКТ №881 

 

Про вжиття заходів щодо  виконання  

Постанови Бережанського районного суду від 18.11.2016року 

 

Враховуючи службову записку начальника юридичного відділу міської ради 

Голяш Л. від 21.06.2022року вх. №1281/03-12, враховуючи: постанову 

Бережанського районного суду Тернопільської області  від 18.11.2016 року, 

Ухвалу Бережанського районного суду  Тернопільської області від 21.01.2022 

про заміну сторони виконавчого провадження,  Ухвалу Бережанського  

районного суду Тернопільської області від 17.06.2022року про відмову в 

задоволенні заяви щодо роз’яснення рішення суду, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань регулювання  земельних відносин та 

постійної комісії з питань архітектури, містобудування, житлово-комунального 

господарства, екології, надзвичайних ситуацій енергозабезпечення та 

енергоефективності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 

регламенту, депутатської діяльності та етики (протокол №_____ від 15.07.2022 

року, сесія Бережанської міської ради 

В И Р І Ш И Л  А: 

1. Постанову Бережанського районного суду Тернопільської області  від 

18.11.2016 року за позовом  Трач Наталії Михайлівни , треті особи на стороні 

позивача : Тернопільське обласне відділення Української бібліотечної асоціації, 

Бережанська централізована бібліотечна система до Бережанської районної ради, 

третя особа на стороні відповідача: Відділ культури,  національностей, релігій і 

туризму Бережанської районної державної адміністрації «Про визнання 

незаконним та скасування рішення Бережанської районної ради» - прийняти до 

виконання, а саме шляхом : приведення статуту Бережанської централізованої 

бібліотечної системи , відновлення адреси місця реєстрації, структури та  майна  

Бережанської централізованої бібліотечної системи , -  в стан, який існував до 

прийняття скасованих рішень Бережанської районної ради, - прийняти до 

виконання. 



2. З метою забезпечення виконання Постанови Бережанського районного 

суду Тернопільської області  від 18.11.2016 року доручити: 

2.1. Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

(Мелиничук О.В.)  до 05.08.2022 року подати на розгляд постійних комісій 

Бережанської міської ради проект статуту Бережанської централізованої 

бібліотечної системи Бережанської міської ради  з врахуванням вимог  

Постанови  Бережанського районного суду Тернопільської області  від 

18.11.2016 року та визнання незаконними і  скасування рішень Бережанської 

районної ради №120 від 28.07.2016року «Про зміну адреси Бережанської 

районної бібліотеки ім. Т.Г Шевченка та Бережанської централізованої 

бібліотеки для дітей ім. Лесі Українки» зі змінами , внесеними рішенням №131 

від 30.08.2016 року «Про внесення змін до рішення Бережанської районної ради 

від 28.07.2016 року №120»; 

2.2. Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

(Мелиничук О.В.) та в.о. директора Комунального закладу «Бережанська міська 

бібліотека ім.  Б. Лепкого» Бережанської міської ради (Калинюк В.М.) до  

20.08.2022 року забезпечити проведення інвентаризації  та підготовку 

необхідних документів для забезпечення повернення Бережанській  

централізованій бібліотечній системі Бережанської міської ради майна, з 

урахуванням визнаних  незаконними і  скасованими  рішень Бережанської 

районної ради №120 від 28.07.2016року «Про зміну адреси Бережанської 

районної бібліотеки ім. Т.Г Шевченка та Бережанської централізованої 

бібліотеки для дітей ім. Лесі Українки» зі змінами , внесеними рішенням №131 

від 30.08.2016 року «Про внесення змін до рішення Бережанської районної ради 

від 28.07.2016 року №120» Постановою Бережанського районного суду 

Тернопільської області  від 18.11.2016 року; 

2.3. Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

(Мелиничук О.В.) та в.о. директора Комунального закладу «Бережанська міська 

бібліотека ім.  Б. Лепкого» Бережанської міської ради (Калинюк В.М.) до 

20.08.2022 року подати на розгляд постійної комісії  з питань бюджету та 

фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 

використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму перелік майна для передачі на 

баланс Бережанській  централізованій бібліотечній  системі Бережанської 

міської ради, з урахуванням визнаних  незаконними і  скасованими  рішень 

Бережанської районної ради №120 від 28.07.2016року «Про зміну адреси 

Бережанської районної бібліотеки ім. Т.Г Шевченка та Бережанської 

централізованої бібліотеки для дітей ім. Лесі Українки» зі змінами , внесеними 

рішенням №131 від 30.08.2016 року «Про внесення змін до рішення 

Бережанської районної ради від 28.07.2016 року №120» Постановою 

Бережанського районного суду Тернопільської області  від 18.11.2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань регулювання  земельних відносин та постійної комісії з питань 

архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, екології, 

надзвичайних ситуацій енергозабезпечення та енергоефективності, місцевого 



самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності 

та етики, та міського голову. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                          Ростислав БОРТНИК 


