
 

Київська область 

Бориспільський район 

Гірська сільська рада 

ГІРСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від  02 листопада  2018 року        №  104 

 

Про зупинення рішення Гірської сільської ради  

від 29 жовтня 2018 року №1198-63-VII  

«Про зобов’язання ТОВ «ІНЖТРАНСБУД»  

виправити недоліки, усунути порушення  

та відхилення від проекту» 

 

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

самоврядування в Україні», з метою недопущення порушень вимог чинного 

законодавства:  
 

 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 №1198-63-VII «Про 

зобов’язання ТОВ «ІНЖТРАНСБУД»  виправити недоліки, усунути 

порушення та відхилення від проекту» (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». 

Рішення не містить у собі жодного змістовного навантаження та 

конкретики, оскільки ним зобов’язано ТОВ «ІНЖТРАНСБУД»  виправити 

недоліки, усунути порушення та відхилення від проекту, проте не вказано, в 

чому полягають зазначені недоліки, порушення та відхилення від проекту, а 

також не вказано, які саме Державні будівельні норми були порушені.  

У рішенні відсутні будь-які посилання на додаткові документи, у яких 

можуть міститися відповіді на вказані питання.  

Крім того, усі зміни проектних рішень відбуваються в межах чинного 

законодавства із залученням відповідних фахівців (технічний та авторський  

нагляд) та виключно з об’єктивних причин (уточнення меж земельних 

ділянок, урахування існуючого стану благоустрою тощо),  про що свідчить 

акт зміни проектних рішень від 09.10.2018 року. 

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 

 

 
 

 

 


