
 

Київська область 

Бориспільський район 

Гірська сільська рада 

ГІРСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від  02 листопада  2018 року        №  106 

 

Про зупинення рішення Гірської сільської ради  

від 29 жовтня 2018 року №1200-63-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» 

 

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

самоврядування в Україні», з метою недопущення порушень вимог 

Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Регламенту роботи Гірської сільської ради VII скликання (із змінами 

внесеними рішенням № 463-24-VII від 29.09.2016 року,  рішенням № 595-28-

VII від 13.01.2017 року), дотримання вимог ст. 19 Конституції України, ч. 3 ст. 

24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  
 

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

№1200-63-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» 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 № 1200-63-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». 

Рішенням вносяться зміни до Регламенту сільської ради, в частині, яка 

визначає день  та час проведення чергових сесій ради, тобто в тій частині,що 

стосується не лише депутатів та працівників сільської ради, а безпосередньо 

стосується всієї громади села Гора, тому дотримання строків з оприлюднення 

проекту такого рішення є вкрай важливим. 

 

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. 

Відповідно до ст. 45 Конституції України кожен, хто працює, має право 

на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого 

відпочинку. 

Згідно ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

депутат  місцевої  ради  здійснює  свої  повноваження,  не пориваючи з 

виробничою або службовою діяльністю.  

У відповідності до ст. 32  Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад»   на час сесії чи засідання постійної комісії місцевої ради, а   

також   для   здійснення   депутатських  повноважень  в  інших передбачених 

законом випадках депутат місцевої  ради  звільняється від виконання 

виробничих або службових обов’язків. У  разі  здійснення депутатських 

повноважень у робочий час депутату місцевої ради за основним місцем  

роботи  відшкодовуються середній  заробіток  та  інші  витрати,  пов'язані  з 

депутатською діяльністю, за рахунок коштів відповідного місцевого 

бюджету. 

Вищевказані норми Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» прийняті з метою реалізації конституційних прав громадянина на 

відпочинок, тому скликання планових сесій в передостанню суботу кожного 

місяця о 10-00 годині, як вказано у Рішенні є грубим порушенням 

конституційного права на відпочинок громадян, яких обрано депутатами 

Гірської сільської ради. 

За Рішення проголосували мінімальна кількість депутатів, яка 

необхідна для його прийняття, проте воно стосується кожного депутата. 

Винесення порушеного питання на повторний розгляд з метою 

підтвердження рішення двома третинами депутатів від загального складу 

ради дозволить визначити його обґрунтованість та об’єктивність. 



Зазначення у Регламенті: «На позачерговій сесії розглядаються 

виключно ті питання, які вказані в розпорядженні про скликання сесії» 

позбавляє  суб’єктів на реалізацію свої прав, передбачених Законом, а саме 

ч. 13 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

«13. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися 

сільським, селищним, міським головою, постійними комісіями, депутатами, 

виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, 

головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.» 

А також суперечить пунктам 15 -18 цього діючого  Регламенту (в 

частині формування порядку денного сесії). 

Подання пункту 6 розділу IV Регламенту у редакції: «В разі 

необхідності, рада своїм рішенням може закрити пленарне засідання і 

перенести продовження розгляду питань порядку денного на наступне 

планове засідання» суперечить п. 8 цього ж Регламенту, де зазначено, що 

відкриття і закриття сесії є обов’язком головуючого. 

 

2. Секретарю сільської ради оприлюднити дане розпорядження. 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                    Р.М. Дмитрів 

 

 
 

 


