
 

Київська область 

Бориспільський район 

Гірська сільська рада 

ГІРСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від  02 листопада  2018 року        №  103 

 

Про зупинення рішення Гірської сільської ради  

від 29 жовтня 2018 року №1197-63-VII  

«Про укладання прямого договору» 

 

 Керуючись  ст. 42, ч.4 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою недопущення порушень вимог чинного 

законодавства та недопущення втрат сільського бюджету:  
 

 1. Зупинити рішення Гірської сільської ради від 29 жовтня 2018 року 

№1197-63-VII «Про укладання прямого договору» із наступним 

обґрунтуванням зауважень. 

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти 

у формі рішень (ч. 1), рішення сільської ради у п'ятиденний строк з моменту 

його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено на 

повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Із 

зазначеного випливає, що сільським головою може бути зупинено будь-яке 

рішення ради за умови обґрунтування зауважень  та внесення на повторний 

розгляд сільської ради. 

Статтею 19 Конституції України, ч.3 ст.24 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» встановлено обов’язок органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Проект рішення від 29 жовтня 2018 року №1197-63-VII «Про укладання 

прямого договору» (далі – Рішення) подано на розгляд безпосередньо під час 

сесії, тому оприлюднено не було, що призвело до порушень вимог  ч. 11 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч. 3 ст. 15 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». 



Пунктом другим Рішення «доручено голові Гірської сільської ради 

укласти прямий договір з Фізична особа підприємець Залозний Андрій 

Васильович на виконання робіт з поточного ремонту дахів багатоквартирних 

житлових будинків розташованих в с. Гора по вул. Науки №№ 3, 4, 5 в 

термін не пізніше 5 листопада 2018 року на загальну суму до 150 000,00 (сто 

п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.)» 

Редакція вказаного пункту рішення унеможливлює укладення прямого 

договору з підприємцем, оскільки не вказана конкретна ціна договору,що є 

його істотною умовою. Крім того, відсутній кошторис чи будь-який інший 

документ, який би надав розуміння ціни,обсягів, видів робіт, які мають бути 

надані виконавцем.    

Вищезазначені недоліки можуть призвести до втрат сільського 

бюджету. 

За Рішення проголосували мінімальна кількість депутатів, яка 

необхідна для його прийняття, тому винесення порушеного питання на 

повторний розгляд з метою підтвердження рішення двома третинами 

депутатів від загального складу ради дозволить визначити його 

обґрунтованість та об’єктивність. 

 

2. Секретарю сільської ради оприлюднити дане розпорядження. 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                    Р.М. Дмитрів 

 

 
 

 


