
7" ПРОТОКОЛ Л: 13
засідання постійної Комісії з питань законності і правопорядку, депутатської

діяльності, регламенту, зв”язків з громадськими організаціями та
об 'єднаннями громадян

Володимир-Волинської міської ради УП скликання
13 січня 2017року

Присутні члени комісії:
Тимосевич О.О.
Дмитрук Л.І.
Горошкевич Р.В.
Мацюк І.М.
Вірковський В.П.
Відсутні члени комісії:
Василюк В.М.

ПОРЯДОКДЕННИЙ

засідання постійноїдепутатськоїкомісії з питань законності і правопорядку,
депутатськоїдіяльності, регламенту,зв'язків громадськимиорганізаціями та об'єднаннями

громадян
13.01.2017р. 14.00 ГОД.

1. Затвердження порядку денного.
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 08.04.2016р. М97/29 «Про затвердження нової
редакції регламенту Володимир-Волинської міської ради сьомого скликання».
Інформує: Тимосевич О.О.
3.Про розгляд електронної петиції до депутатів сьомого скликання щодо скасування рішення
Володимир-Волинської міської ради Ле 47/8 від 02.10.2015р. про передачу земельної ділянки за
адресою Софії Ковалевської 23С.
Інформує: Тимосевич О.О.
4. Різне.

1.Слухали: ТИМОСЄВИЧ О.О.3атвердження порядку денного.
Виступили: Тимосевич О.О.
Результати голосування:
«ЗА» 5 (піять) депутатів.
«ПРОТИ» 0 (нуль) депутатів.
«УТРИМАВСЯ» 0 (нуль) депутатів.
2.Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 08.04.2016р. М97/29 «Про
затвердження нової редакції регламенту Володимир-Волинської міської ради сьомого
СКПИКЗННЯ».

Виступили: Тимосевич О.О. запропонував рекомендувати для розгляду на
черговій сесії.
Вирішили: рекомендувати винести питання на сесію з подальшим прийняттям.
Результати голосування:
«ЗА» 5 (п'ять) депутатів.
«ПРОТИ» 0 (нуль) депутатів.
«УТРИМАВСЯ» 0 (нуль) депутатів.



ЗмСлухали: Про розгляд електронної петиції до депутатів сьомого скликання,
щодо скасування рішення Володимир-Волинської міської ради, М 47/8 від
О2.1О.2О15р. про передачу земельної ділянки, за адресою Софії Ковалевської 23С.

Виступили: Цаль-Цалко Г.А. , Відарчук 0.1., Вірковський В.П., Павленко Л.М.,
Процька Л.С.
Вирішили: 1) З огляду на те що органи місцевого самоврядування не можуть
скасовувати попереднього рішення, вносити до них зміни, якшо відповідно до
приписів цих рішень виникли право відносини, пов”язані з реалізацією певних
суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих право
відносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Тобто якщо вже виданий
державний акт на право власності на землю, скасування органами самоврядування
свої рішень можливо лише у судовому порядку.

Згідно пункту2 ст. 158 Земельного кодексу України виключно судом
вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження
земельними ділянками, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб.
2) Рекомендувати міському голові Саганюку П.Д. звернутися до ВВМР
прокуратури з приводу визначення законності надання земельної ділянки, за
адресою вул. Софії Ковалевської 23С., що надана для індивідуального садівництва
рішенням міської ради М 47/8 від О2.1О.2О15р., для повноцінної відповіді на
петицію.

Результати голосування:
«ЗА» 5 (п'ять) депутатів.
«ПРОТИ» О (нуль) депутатів.
«УТРИМАВСЯ» 0 (нуль)) депутатів.

4. Різне.

Тимосевич 0.0.Голова комісії

Секретар комісії: Горошкевич Р.В.


