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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ  
 

Про недопущення порушення закону 

при вирішенні питань щодо земельної 

ділянки по вул. Самбірській, 3 в місті 

Дрогобичі 

 

Шановний Тарасе Ярославовичу! 

 

06 червня 2019 року на пленарному засіданні LII сесії Дрогобицької міської ради 

Львівської області (далі – ДМР) Вами був поданий з голосу проект Рішення «Про надання 

згоди на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу та об'єднання 

земельних ділянок по вул.Самбірська, 3". Рішення сесії – Прийнято. 

Даним рішенням надано згоду на виготовлення технічної документації з землеустрою 

щодо поділу та об'єднання земельних ділянок по вул. Самбірській, 3 в м. Дрогобич. 
  

Всупереч ст.7 Регламенту ДМР проект даного рішення ради, інформаційні та 

допоміжні матеріали до нього (за наявності) не були подані у відділ діяльності ради за 30 

днів до початку пленарного засідання ради.  

Повний текст даного проекту рішення як за 10 днів до початку пленарного засідання 

ради так і під час сесії депутати не отримували.  

Проект даного рішення також не був розміщений на офіційному веб-сайті 

Дрогобицької міської ради в мережі інтернет не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх 

розгляду міською радою з метою прийняття. 
 

Більше того, проект рішення взагалі не був включений до порядку денного, в той час 

як відповідно до ст.15 Регламенту ДМР пропозиції до порядку денного вносяться на розгляд 

ради після обговорення в постійних комісіях ради та погоджувальної ради. Питання 

вважається включеним до порядку денного, якщо за це проголосували не менше третини 

депутатів міської ради. 
 

Також, проект даного рішення не передавався на попередній розгляд постійної комісії 

Дрогобицької міської ради з питань регулювання земельних відносин. 
 

Розгляд даного питання на другому пленарному засіданні сесії 06.06.2019р. був 

передчасним, без ґрунтовного попереднього вивчення правових підстав для його ухвалення 

та його можливих правових наслідків, не перевірено проект даного рішення на предмет 

можливого порушення ним прав, свобод та законних інтересів осіб щодо земельної ділянки 

по вул. Самбірській, 3 в м. Дрогобич. 
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Як уже неодноразово наголошувалося раніше, мною як депутатом, під час 

Погоджувальної ради та у виступах на засіданнях ради, в  т.ч. і на засіданні 06.06.2019р., таке 

поспішне. Оскільки на депутатські скриньки зі сторони ліквідатора ТзОВ 

«Люксорцентрторг» систематично на протязі 2018-2019 років надходять заяви з додатками 

щодо утримання від ухвалення будь-яких рішень, що стосується земельної ділянки по 

вул.Самбірська, 3 в м.Дрогобичі. 

Вимушений зазначити, що дане рішення є поспішне з порушенням встановленої 

процедури прийняття рішень щодо земельної ділянки за вищезгаданою адресою, ігнорування 

прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо даної земельної ділянки, має 

своїм наслідком судові процеси, за результати яких визнається протиправною бездіяльність 

міської ради та скасовуються відповідні рішення виконавчого комітету, а з бюджету громади 

стягуються судові витрати (рішення Львівського окружного адміністративного суду від 

17.09.2018р. у справі № 813/2619/18, постанови Восьмого апеляційного адміністративного 

суду від 16.01.2019р. у справі № 813/596/18, від 13.02.2019р. у справі № 813/596/18). 

Крім того, правоохоронним органами розслідуються ряд кримінальних проваджень, 

пов’язаних із земельною ділянкою по вул. Самбірській, 3 в м. Дрогобич та наявним на ній 

майном (№№ 52018000000000702, 12016140110000496, 12018140110002625, 

12018140110000614, 42015140030000013). 
 

За таких обставин, запропонований проект рішення не міг бути прийнятим, оскільки 

порушено норми регламенту Дрогобицької міської ради під час підготовки та винесення на 

розгляд, а його зміст не відповідає вимогам законодавства, з огляду на порушення існуючих 

прав, свобод та законних інтересів осіб щодо земельної ділянки по вул. Самбірській, 3 в м. 

Дрогобич. До даного рішення не було долучено план – схема розташування та розподілу 

бажаної земельної ділянки, а також таке рішення не було погоджено та не завізовано 

начальниками відділів Дрогобицької міської ради, секретарем ради. 
 

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень 

та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 42 Закону України від 21 травня 1997 

року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова забезпечує 

додержання Конституції та законів України.  

Згідно з частиною п’ятою згаданої статті міський голова несе персональну 

відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. 

Керуючись статтею 40 Основного Закону України, статтею 13 Закону України від 11 

липня 2002 року № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад», у зв’язку з існуванням факту 

порушення чинного законодавства в рішенні Дрогобицької міської ради Львівської області 

звертаюся до Вас як до головної посадової особи територіальної громади міста Дрогобича з 

вимогою: 

ЗУПИНИТИ в порядку частини четвертої статті 59 Закону України від 21 травня 

1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» незаконне Рішення 

Дрогобицької міської ради Львівської області яке було прийнято 06 червня 2019 року на 

пленарному засіданні на пленарному засіданні LII сесії Дрогобицької міської ради Львівської 

області «Про надання згоди на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо 

поділу та об'єднання земельних ділянок". 

ВНЕСТИ його на повторний розгляд ради з вищевказаними зауваженнями. 

 

З повагою, 

Депутат 

Дрогобицької міської ради Львівської області  О.Б. Балог 

 


