
 

Київська область 

Бориспільський район 

Гірська сільська рада 

ГІРСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від  02 листопада  2018 року        №  105 

 

Про зупинення рішення Гірської сільської ради  

від 29 жовтня 2018 року № 1199-63-VII  

«Про внесення змін до рішення № 930-48-VII  

«Про умови  нарахування премій сільському 

 голові та працівникам апарату управління» 

 

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

самоврядування в Україні», з метою недопущення порушень вимог чинного 

законодавства та недопущення перевищення сільською радою своїх 

повноважень:  
 

 1. Зупинити рішення Гірської сільської ради від 29 жовтня 2018 року № 

1199-63-VII «Про внесення змін до рішення № 930-48-VII «Про умови  

нарахування премій сільському голові та працівникам апарату управління» 

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. 

Проект рішення від 29 жовтня 2018 року № 1199-63-VII «Внесення змін 

до Регламенту роботи Гірської сільської ради VII , затвердженого рішенням 

сільської ради від 03.11.2015 року № 4-1-VII «Про затвердження Регламенту 

роботи Гірської сільської ради VII скликання» (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». 

 

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. 

Рішенням вносяться зміни до рішення сільської ради про умови 

нарахування премій. Зокрема депутати, які голосували за Рішення, надають 

дозвіл головному бухгалтеру сільської ради проводити нарахування премії 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 

року№268 «Про порядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади,органів прокуратури, судів та інших 

органів (зі змінами та доповненнями) (далі – Постанова № 268), а саме: 

сільському голові; заступнику сільського голови з питань діяльності 

виконавчого органу; секретарю сільської ради; головному бухгалтеру та 

начальнику юридичного відділу і зазначенням розмірів премій у 

відсотковому відношенні. 

Ініціатор проекту не врахував останніх змін, які були внесені до 

Постанови  №268, тому набуття чинності Рішення призведе до 

перевищення сільською радою своїх повноважень, адже відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 року  №791 «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» - 

Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 

268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів” доповнено абзацом такого змісту: 

“Преміювання секретарів сільських, селищних, міських рад, 

заступників сільських, селищних, міських голів, керуючих справами 

(секретарів) виконавчих комітетів, старост, установлення їм надбавок, 

надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, 

визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату 

праці за рішенням сільського, селищного, міського голови.”. 

 

2. Секретарю сільської ради оприлюднити дане розпорядження. 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                    Р.М. Дмитрів 

 

 
 


