
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХІ сесія 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 08 жовтня 2013 року         № 752 

 

Про розгляд подання прокуратури Бережанського району 

від 02.08. 2013 року № 46-1363 вих.13 «Про скасування 

п.4,5,6 рішення сесії від 06.06.2013 року № 676» 
 

Розглянувши подання прокуратури Бережанського району від 02.08. 2013 

року № 46-1363 вих.13 «Про скасування рішення сесії Бережанської міської 

ради від 06.06. 2013 року № 676», враховуючи обґрунтування вимог 

прокуратурою Бережанського району у вище зазначеному поданні, беручи до 

уваги те, що рішенням сесії міської ради п.4- доручено виконавчому комітетові 

міської ради виготовити необхідні документи для проведення державної 

реєстрації речового права на земельну ділянку; п.5 – надано дозвіл на спільне  

використання даної земельної ділянки – спортивного майданчика по вул. Руська 

– Бережанській обласній комунальній загальноосвітній школі –інтернату I-III 

степенів з поглибленим вивченням трудового навчання та Бережанської 

гімназії імені Богдана Лепкого; п.6 – надано дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо посвідчення права постійного користування 

земельними ділянками для обслуговування будівель, розглянуто по суті та 

задоволено вимоги Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої 

школи-інтернату I-III степенів, крім вимог щодо спортивного майданчика по 

вул. Руська в м. Бережани щодо якого як компроміс та з метою задоволення  

інтересів як Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-

інтернат так і Бережанської гімназії імені Богдана Лепкого та їхніх законних 

вимог відносно достатньої матеріально-технічної  бази для організації 

навчального процесу – вирішено надати для спільного використання, керуючись 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши 

пропозиції депутатської комісії із законності сесія міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Подання прокуратури Бережанського району від 02.08. 2013 року № 46-

1363 вих.13 «Про скасування рішення сесії Бережанської міської ради від 06.06. 

2013 року № 676» - відхилити. 



2. Рішення сесії міської ради від 06.06. 2013 року № 676 - залишити без 

змін. 

3. Дане рішення направити до відома прокуратури Бережанського району. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


