
 

 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ГІРСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

від 06.12.2019 р.                                                                               № 01-04-108 

 

 

 

Про зупинення рішення Гірської сільської ради  

від 04 грудня 2019 року № 1651-84-VII  

«Про надання згоди Державному підприємству  

«Центральна лабораторія якості води та грунтів»  

Інституту водних проблем і меліорації Національної  

академії аграрних наук України на розроблення  

технічної документації із землеустрою щодо  

поділу земельної ділянки» 

 

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

Україні», з метою недопущення порушень вимог 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 

чинного законодавства та врахування думки більшості депутатів сільської ради:  
 

 1. Зупинити рішення Гірської сільської ради від 04 грудня 2019 року 

№1651-84-VII «Про надання згоди Державному підприємству «Центральна 

лабораторія якості води та ґрунтів» Інституту водних проблем і меліорації 

Національної академії аграрних наук України на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки» із наступним 

обґрунтуванням зауважень. 

На сесії Гірської сільської ради відбувся розгляд проекту рішення «Про 

надання згоди Державному підприємству «Центральна лабораторія якості води 

та ґрунтів» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії 

аграрних наук України на розроблення технічної документації із землеустрою 



щодо поділу земельної ділянки», 12 депутатів проголосували «за» - рішення 

набрало необхідну кількість голосів, рішенню присвоєно  №1651-84-VII. Проте, 

після розгляду кількох інших рішень, за ініціативою депутата Кульчицького О. 

В., який заявив, що помилково проголосував «за», відбулося повторне 

голосування питання, яке містило рішення №1651-84-VII, за результатами якого 

рішення не набрало необхідну кількість голосів. 

Оскільки Регламентом Гірської сільської ради не передбачена процедура 

повторного голосування рішення, якому присвоєно номер, з метою врахування 

думки більшості депутатів, які проголосували проти прийняття рішення  

№1651-84-VII, вважаю за необхідне його зупинити.  

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. 

 

2. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та внести 

питання до порядку денного чергової сесії. 

 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                               Р.М. Дмитрів 

 

 
 


