
 
Київська область 

Бориспільський район 

Гірська сільська рада 

ГІРСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 23 грудня 2018 року        №  141 

 

Про зупинення рішення Гірської сільської ради  

від 21 грудня 2018 року № 1254-66-VII  

«Про створення тимчасової контрольної комісії» 

  

Керуючись ч. 2 ст. 42, ч. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою недопущення порушень вимог законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної 

інформації»:  
  

 1. Зупинити рішення Гірської сільської ради від 21 грудня 2018 року № 

1254-66-VII «Про створення тимчасової контрольної комісії» 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, 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. 

 

Рішення Гірської сільської ради від 21 грудня 2018 року №1254-66-VІІ 

«Про створення тимчасової контрольної комісії» (далі – Рішення) прийнято з 

порушенням вимог ч. 11 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», оскільки  його проект був поданий депутатом Карасевичем О.В. 

за декілька хвилин до початку сесії і попередньо взагалі не оприлюднювався.  

Відповідно до ч. 3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» проекти  рішень органів місцевого самоврядування, розроблені 

відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 

робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.  



Тимчасова контрольна комісія, яка має забезпечити виконання вимог 

законодавства у сфері доступу до публічної інформації утворюється 

рішенням ради, прийнятим з порушенням вимог Закону України  «Про 

доступ до публічної інформації».  

Головою тимчасової контрольної комісії відповідно до п. 2 рішення вже 

обрано (без проведення процедури обрання) депутата Карасевича О. В., який 

вніс проект на розгляд ради з порушенням  вимог Закону України  «Про 

доступ до публічної інформації», що ставить під сумнів наявність у такого 

депутата достатніх знань, умінь та кваліфікації очолювати комісію із 

забезпечення виконання вимог законодавства у сфері доступу до публічної 

інформації. 

У мотивувальній частині рішення його розробники  вказують на 

численні факти порушення вимог законодавства про доступ до публічної 

інформації, при цьому  не наведено жодного конкретного випадку будь-якого 

порушення, який  міг би слугувати причиною утворення тимчасової 

контрольної комісії у вказаній сфері. Будь-які письмові пояснення щодо  

зазначених порушень  або підтвердження їх розгляду на засіданні постійної 

комісії Гірської сільської ради з питань дотримання законності, запобігання 

корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту до проекту рішення 

додано не було.    

Рішенням контрольній комісії надається право на доступ до хостингу 

офіційного сайту та його журнальних файлів, проте не вказано конкретну 

особу, якій  має бути надано таке право. У свою чергу, надання прав доступу 

особі, яка не має достатньої кваліфікації може призвести до збоїв в роботі 

офіційного сайту та пошкодженні чи знищенні інформації, що на ньому 

зберігається. 

Згідно п. 5.1 Договору на надання послуг веб-хостингу № 1205455 від 

06.02.2018 року укладеного між ПП «Сайт Сервіс» та Гірською сільською 

радою кожна із сторін може передавати свої права та обов’язки по даному 

договору повністю або частково іншим особам, про що інша сторона повинна 

бути письмово повідомлена не менш як за 30 днів до передачі. 

Відповідно до  ч. 1 ст. 48 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які 

обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно 

визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого 

самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд 

ради. В супереч зазначеній нормі закону рішенням про утворення  тимчасової 

контрольної комісії взагалі невизначено питання над якими необхідно 

здійснити контроль, натомість її членам визначені завдання, виконання яких 

виходить за межі їх повноважень. 

У порушення вимог ч. 2 ст. 48 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», яка визначає повноваження ради приймати 

«рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та 

завдання, персональний склад комісії та її голову» рішенням про утворення 

комісії заздалегідь визначаються залучені особи. Законом передбачано (ч. 3 



ст. 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ) право 

утвореної тимчасової контрольної комісії залучати  для участі в своїй роботі 

спеціалістів, експертів, інших особи; у ради відсутні повноваження своїм 

рішенням залучати будь-яких осіб до участі у роботі тимчасової контрольної 

комісії. 

 

2. Оприлюднити дане розпорядження. 

 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                          Р.М.Дмитрів 

 

 
 


