
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХІХ сесія 

(ІІ засідання) 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 6 червня 2013 року         № 676 

 

Про розгляд Подання прокуратури 

Бережанського району від 11.04.2013р. 

№46-663 вих.13 
 

 Розглянувши Подання прокуратури Бережанського району від 11.04.2013 

року №46-663 вих.13 «Про скасування рішень сесії Бережанської міської ради». 

Враховуючи, що спортивний майданчик по вул.. руська в м. Б ережани 

використовується як Бережанською обласною комунальною 

загальноосвітньою школою інтернатом І-ІІІ ст.. з поглибленим вивченням 

трудового навчання так і  Бережанською гімназією ім. Б.Лепких і іншими 

жителями м. Бережани, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування», Бережанська  міська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Подання прокуратури Бережанського району від 11.04.2013 року №46-663 

вих.13 «Про скасування рішень сесій Бережанської міської ради» - 

прийняти до відома.  

2. Скасувати рішення сесії Бережанської міської ради № 407 від 26.04.2012 

року «Про розгляд листа Бережанської районної ради». 

3. Скасувати п. 11 рішення сесії Бережанської міської ради №575 від 

26.12.2012 року «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

та технічних документацій» 

4. Доручити виконавчому комітету міської ради виготовити технічну 

документацію та зареєструвати речове право на земельну ділянку, яка 

використовується для спортивного майданчика по вул. Руська в м. 

Бережани у встановленому законодавством порядку за територіальною 

громадою м. Бережани, сіл Лісники та Рай. 

5. Після реєстрації речового права надати Бережанській обласній 

комунальній загальноосвітній школі інтернату І-ІІІ ст.. з поглибленим 

вивченням трудового навчання та Бережанській гімназії ім. Б.Лепких 

дозвіл на користування даною земельною ділянкою. 



6. Надати Бережанській обласній комунальній загальноосвітній школі – 

інтернату І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

посвідчення права постійного користування земельними ділянками для 

обслуговування будівель, а саме: 

- по вул. Руська, 12, площею 0,0228га. 

- по вул. Руська, 13 площею 0,0384 га. 

- по вул. Хатки, 121 «а» площею 0,1538 га. 

- по вул. Руська, 12, (за виключенням земельної ділянки, використовується 

під спортивним майданчиком). 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2014 року. 

7. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гуля І.В. 

 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 

 


