
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
Бориспільський район  Київська область 

 

ПРОТОКОЛ № 24 

засідання  постійної комісії з питань дотримання законності, запобігання 

корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту 

 

 
19.02.2019 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 затвердження Порядку внесення місцевих ініціатив на розгляд Гірської 

сільської ради. 

2. Про внесення змін до рішення № 1241 

3. Про затвердження «Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам Гірської сільської ради на 2019 рік» (проект 12-22) 

4. Про впорядкування нумерації розпоряджень голови 

5. Про візування проектів 

6. Про неприйнятне відношення юристів сільської ради до виконання посадових 

обов’язків (відсутність на судових засіданнях) 

7. Про проект рішення 12-21 «Про часткове скасування рішення № 1163» (18 

квартира) 

8. Про проект рішення про зміни до штатного розпису Гірської сільської ради. 

9. Про лист голови ради до ОК «ЖБК «Кантрі Хаус2» 

10. Про вето сільського голови на рішення №1254 про ТКК. 

11. Про необхідність подачі електронних декларацій та звітів депутатів. 

 

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

       ВИРІШИЛИ: Погодити запропонований порядок денний. 

 

1. Про затвердження Порядку внесення місцевих ініціатив на розгляд Гірської сільської 

ради. 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який повідомив про необхідність прийняття даного 

порядку.  

Поставили на голосування наступний текст рішення: 
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Погодити текст даного проекту рішення та рекомендувати його для винесення на 

голосування чергової сесії. 

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

 

2. Про внесення змін до рішення № 1241 

 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який повідомив, що рішенням №1241 обмежується 

право громадян на доступ до права ініціювання розгляду місцевих ініціатив щодо питань 

добровільного об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад».  

ВИРІШИЛИ: допрацювати дане питання і повернутись до його розгляду на наступних 

засіданнях комісії. 

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

 

3. Про затвердження «Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам Гірської сільської ради на 2019 рік» (проект 12-22) 

 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який повідомив про необхідність прийняття даного 

положення.  

Поставили на голосування наступний текст рішення: 

 

Погодити текст даного проекту рішення (проект 12-22) та рекомендувати його для 

винесення на голосування чергової сесії. 

 

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

 

4. Про впорядкування нумерації розпоряджень голови 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який повідомив, що розпорядження голови сільської 

ради не мають наскрізної нумерації, і, крім того, наявна нумерація створює можливості для 

маніпуляцій з цими розпорядженнями і ускладненнями в їхньому обліку.   

Поставили на голосування наступний текст рішення: 

 

- Звернутись до секретаря ради з вимогою надати на вивчення комісії завірену 

відповідними підписами посадових осіб інструкцію по діловодству, згідно якої 

ведеться нумерація розпоряджень голови сільради 

-  Вимагати створення реєстру публічної інформації на сайті ради та 

оприлюднення всіх розпоряджень на ньому 

- Довести до відома голови сільради, що неприпустимо користуватись буквеними 

позначками після порядкового номеру розпорядження та рекомендувати йому 

внести відповідні зміни до відповідних інструкцій та регламентуючих 

документів 

- При відсутності адекватної реакції з боку керівництва ради звернутись з 

відповідним поданням до прокуратури 

 

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

 

 

5. Про візування проектів 
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СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який повідомив, що вже три роки за нинішньої 

каденції сільської ради весь документообіг проектів рішень ради та виконкому не проходить 

процедуру візування. Це є грубим порушенням та створює умови для уникнення посадовими 

особами відповідальності за можливі зловживання при підготовці проектів рішень.  Для 

убезпечення від таких ризиків та приведення документообігу в законні рамки потрібно внести 

зміни в роботу апарату ради.  

Поставили на голосування наступний текст рішення: 

 

- Звернутись до секретаря ради з вимогою надати на вивчення комісії завірену 

відповідними підписами посадових осіб інструкцію по діловодству, згідно якої 

ведеться нумерація розпоряджень голови сільради 

-  Вимагати створення реєстру публічної інформації на сайті ради та 

оприлюднення всіх розпоряджень на ньому 

- Довести до відома голови сільради, що неприпустимо користуватись буквеними 

позначками після порядкового номеру розпорядження та рекомендувати йому 

внести відповідні зміни до відповідних інструкцій та регламентуючих 

документів 

- При відсутності адекватної реакції з боку керівництва ради звернутись з 

відповідним поданням до прокуратури 

 

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

 

6. Про неприйнятне відношення юристів сільської ради до виконання посадових 

обов’язків (відсутність на судових засіданнях) 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який повідомив, що юристи ради не відвідують судові 

засідання, відповідачем на яких є Гірська сільська рада, і що ця практика є неприйнятною.  

Поставили на голосування наступний текст рішення: 

 

 Поставити вимогу юридичному відділу сільської ради надати звіт про кількість 

викликів до суду за 2018/19 рік,  які надійшли на адресу Гірської сільської ради та про 

кількість засідань, на яких юристи сільради були присутні. 

 

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

 

 

7. Про проект рішення 12-21 «Про часткове скасування рішення № 1163» (18 квартира) 

 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який повідомив, що проект рішення 12-21 «Про 

часткове скасування рішення № 1163» (18 квартира) не набирає необхідної кількості голосів 

депутатів, хоча є важливим з точки зору дотримання законності. Тому є необхідність повторно 

винести його на голосування сесії. 

Поставили на голосування наступний текст рішення: 

 

 Винести на наступну сесію проект рішення 12-21 «Про часткове скасування рішення 

№ 1163» (18 квартира) (повторно) та рекомендувати раді підтримати його.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 0 
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8.  Про проект рішення про зміни до штатного розпису Гірської сільської ради. 

 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який повідомив, що в рішенні про «Про деякі 

питання оплати праці працівників установ, що фінансуються за рахунок коштів 

місцевого бюджету Гірської сільської ради» відсутній додаток з СТРУКТУРОЮ 

апарату сільської ради. Крім того маємо роздутий штат, в якому деякі посади вакантні 

досить довгий час і їх потрібно скоротити для оптимізації витрат на утримання цього 

апарату. 

Поставили на голосування наступний текст рішення: 

 

 1) рекомендувати апарату ради надати на затвердження ради проект рішення, де 

присутній додаток з СТРУКТУРОЮ апарату сільської ради. 

2) рекомендувати раді виключити з структури апарату ради посади: 

    - адміністратор 

    - начальник юридичного відділу (замінити на «Спеціаліст І категорії – 

юрисконсульт») 

    - одну вакансію водія МПО. 

 

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

 

 

9.  Про лист голови ради до ОК «ЖБК «Кантрі Хаус2» 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який повідомив, що голова сільської ради Р.Дмитрів 

звернувся від імені Гірської сільської ради з листом №140-02-20-19 до ОК «ЖБК «Кантрі 

Хаус2», в якому просить цей кооператив передати на баланс сільської ради очисні споруди 

ЖК «Кантрі Хаус», які вони обслуговували. Цим листом сільський голова перевищив надані 

йому повноваження, оскільки не мав на це погодження від депутатів ради. Рада такого 

рішення не приймала. Відповідно  такий лист сільського голови №140-02-20-19 є 

протизаконним.  

Поставили на голосування наступний текст рішення: 

1) Беручи до уваги факт порушення головою Гірської сільської ради п.43 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли він без рішення ради, 

неправомірно написав листа  №140-02-20-19 до ОК «ЖБК «Кантрі Хаус2» з проханням 

передати на баланс сільської ради очисні споруди ЖК «Кантрі Хаус», комісія 

рекомендує раді не підтримувати таку ініціативу і проект рішення Р.Дмитріва.  

 

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

 

 

10.  Про вето сільського голови на рішення №1254 про ТКК. 

 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який повідомив, що на Рішення Гірської 

сільської ради від 21 грудня 2018 року №1254-66-VІІ «Про створення тимчасової 

контрольної комісії» (про сайт) голова наклав вето. Таке ветування з боку Р. Дмитріва є 

перешкоджанням депутатської діяльності. 

 

Поставили на голосування наступний текст рішення: 

 

Рекомендувати раді повторно поставити в порядок денний та проголосувати проект 

00-02 «Про створення тимчасової контрольної комісії» (про сайт) (з правками).  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 0 
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11.  Про необхідність подачі електронних декларацій та звітів депутатів. 

 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В., який повідомив, що наближається кінцевий 

термін подачі електронних декларацій за 2018 рік  і потрібно нагадати про це 

депутатам. 

 

Поставили на голосування наступний текст рішення: 

 

Рекомендувати депутатам ради подати електронні декларації за 2018 рік у визначені 

законом терміни. 

 

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

 

 

     

                  Голова комісії:                        Карасевич О.В. 

 

                   

Секретар  комісії:                                                        Бабій О.М.  


