
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
Бориспільський район  Київська область 

 

ПРОТОКОЛ № 23 

засідання  постійної комісії з питань дотримання законності, запобігання 

корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту 

 

 
20.12.2018 р.                                                                     с. Гора, вул. Центральна, 5  

 
Присутні члени комісії: 

Голова Комісії:  Карасевич О.В. 

 Секретар комісії: Бабій О.М 

Члени комісії: Леваш В.М. 

 

 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В. про затвердження порядку денного. 

 

Поставили на голосування проект порядку денного: 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про скасування рішення  ради № 1163-62-VІІ щодо скасування рішення 

виконкому №166 та № 167. 

2. Про внесення змін в Положення про громадські обговорення в селі Гора  

Бориспільського району про громадські обговорення (ОТГ) 

3. Про штатний розпис  

4. Про погодження проекту О. Дідка за № 00-02 «Про створення тимчасової 

контрольної комісії» (про сайт) 

 

       ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

       ВИРІШИЛИ: Погодити запропонований порядок денний. 

 

1.  Про скасування рішення  ради № 1163-62-VІІ щодо скасування рішення 

виконкому №166 та № 167. 

 
СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який повідомив, що пунктом №1 рішення 

Гірської сільської ради від 02 жовтня 2018 р. №1163-62-VI "Скасувати рішення 

виконавчого комітету Гірської сільської ради № 167 від 02.08.2018 року Про надання 

службової житлової площі" було порушено процедуру скасування рішень виконавчих 

органів в частині делегованих повноважень.  Тому його потрібно відмінити. 

 

Поставили на голосування наступний текст рішення: 

 

Рекомендувати сесії відмінити рішення Гірської сільської ради від 02 жовтня 2018 р. 
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№1163-62-VI "Скасувати рішення виконавчого комітету Гірської сільської ради № 167 

від 02.08.2018 року Про надання службової житлової площі" як таке, що прийняте з 

перевищенням повноважень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

  

2. Про внесення змін в Положення про громадські обговорення в селі Гора  

Бориспільського району (ОТГ) 

 

 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який зазначив, що для формальної 

відповідності порядку проведення процедури ОТГ «Положення …» потрібно назвати 

«порядком проведення громадських обговорень…» 

 

Поставили на голосування наступний текст рішення: 

 

Рекомендувати Гірській сільській раді  внести зміни в «Положення про громадські 

обговорення в селі Гора  Бориспільського району», а саме, змінити в назві 

документу і по тексту слово «положення» на «порядок проведення».  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

 

3.  Про штатний розпис.  

 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який зазначив, що в сільраді є роздутий штат, в 

якому деякі посади вакантні досить довгий час. Їх потрібно скоротити для оптимізації 

витрат на утримання цього апарату. 

 

Поставили на голосування наступний текст рішення: 

 

Рекомендувати Гірській сільській раді для оптимізації витрат на апарат ради 

виключити з штатного розпису посади, які є вакантними вже тривалий час.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

4. Про погодження проекту О. Дідка за № 00-02 «Про створення тимчасової 

контрольної комісії» (про сайт) 

 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який доповів про проект О. Дідка «Про 

створення тимчасової контрольної комісії» (про сайт), в якому зазначається про факти 

порушення вимог законодавства про доступ до публічної інформації (а саме, ненадання 

інформації або надання неповної інформації за запитами), відсутність вчасного 

оприлюднення рішень та проектів рішень Гірської сільської ради, відсутності на 

офіційному сайті Гірської сільської ради дати оприлюднення рішень, відсутністю 

наборів даних, що підлягають обов’язковому оприлюдненню у формі відкритих даних 

(згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та постанови КМУ №825 від 

21.10.2015), фактами викривлення та зміни дат створення сторінок для оприлюднення 

офіційних документів на офіційному сайті Гірської сільської ради в мережі Інтернет, 

що працює відповідно до «Положення про офіційний сайт», відповідно до статей 26 (п. 
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1., пп. 2) ), 48, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Погодились, 

що він потрібен.  

Поставили на голосування наступний текст рішення: 

 

Рекомендувати Гірській сільській раді підтримати проект О. Дідка за №00-02 «Про 

створення тимчасової контрольної комісії» (про сайт) та створити тимчасову 

контрольну комісію Гірської сільської ради із забезпечення контролю за дотриманням 

виконання вимог законодавства у сфері доступу до публічної інформації 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

 

     

                  Голова комісії:                        Карасевич О.В. 

 

                   

Секретар  комісії:                                                        Бабій О.М.  


