
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 квітня 2021 року                                                                        № 748-12-VIII 

 

Про розгляд зави щодо скасування  рішення міської ради 

від 25 вересня 2020 року № 5937-102-VII 

«Про встановлення земельного сервітуту  

з громадянином Шуляком Дмитром Мефодійовичем» 

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища до міського голови від 14 квітня 2021 року №727/02-17, протокол постійної 

комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 23 березня 2021 

року №11, заяву громадянина Шуляка Дмитра Мефодійовича від 17 березня 2021 року 

№15.1-07/1210 та додані до заяви документи, відповідно до статей 12, 122 Земельного 

кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 

 

1.Відмовити в скасуванні рішення міської ради від 25 вересня 2020 року № 5937-

102-VII «Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Шуляком Дмитром 

Мефодійовичем» у зв'язку з тим, що дане рішення є актом індивідуальної дії одноразового 

використання. Застосувати до таких актів процедуру скасування або визнання нечинними є 

некоректно та незаконно, відповідно висновків наведених у Рішенні Конституційного Суду 

України від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009, статті 19 Конституції України і статті 24 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи державної виконавчої влади 

та органи місцеве самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і частини 

10 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме акти (рішення) 

органів місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам 

України визнаються незаконними в судовому порядку. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                                                         Геннадій ДИКИЙ 

 


