
 

 

 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

X сесія 

(І засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

24  червня  2021 року                                                                №302 

 

Про розгляд заяви ОСББ «Центр- 13» 

 

 Розглянувши заяву ОСББ «Центр -13» від 21.04.2021року №6 за вх. 

№1150/03-08 від 22.04.2021року щодо визнання незаконним та скасування 

рішення сесії міської ради №1781 від 30.07.2020року в частині надання у 

сервітутне користування громадянці Бурдаш У.Є. умовної частки земельної 

ділянки  для обслуговування нежитлового приміщення та встановлення сходової 

клітки по пл. Ринок, 13/1 в м. Бережани, беручи до уваги ст.3, ч. 2 ст. 144 

Конституції України, ст. 26, ч. 10 ст. 59,ст. 74 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Рішення Конституційного суду України у справі за 

конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного 

тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, 

статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (справа про скасування 

актів органів місцевого самоврядування) від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009,  

абзац 2 пункт 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України 

від 13 травня 1997 року №1-зп, враховуючи висновки постійних комісій з 

врегулювання земельних відносин, з питань економіки, промисловості, 

транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 

зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 

туризму, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, 

депутатської діяльності та етики( протокол №15 від 26.05.2021р., та протокол 

засідання спільних комісій від 11.06.2021 року), сесія Бережанської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити у задоволенні заяви ОСББ «Центр- 13» щодо визнання 

незаконним рішення сесії міської ради №1781 від 30.07.2020 року в частині 

надання у сервітутне користування громадянці Бурдаш У.Є. умовної частки  

земельної ділянки для обслуговування нежитлового приміщення та 

встановлення сходової клітки по пл. Ринок, 13/1 в м. Бережани, у зв’язку з тим, 

що рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з мотивів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97


невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в 

судовому порядку (ч. 10 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні») та у зв’язку з тим , що триває розгляд судової справи в Бережанському 

районному суді щодо скасування даного рішення. 

2. Відмовити у задоволенні заяви ОСББ «Центр- 13» щодо скасування 

рішення сесії міської ради №1781 від 30.07.2020 року в частині надання у 

сервітутне користування громадянці Бурдаш У.Є. умовної частки земельної 

ділянки  для обслуговування нежитлового приміщення та встановлення сходової 

клітки по пл. Ринок, 13/1 в м. Бережани, у зв’язку з тим, що дане рішення є 

ненормативним правовим актом органу місцевого самоврядування, актом 

одноразового застосування, який вичерпав свою дію фактом виконання, а тому 

не може  бути скасований чи змінений органом місцевого самоврядування після 

їх виконання, а саме укладення договору про земельний сервітут №259 від 

30.07.2020року .(Рішення Конституційного суду України від  16 квітня 2009 року 

№ 7-рп/2009). 

3. Дане рішення довести до відома ОСББ «Центр - 13». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 

використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                  Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 


