
 

 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ГІРСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

 

від 22.08.2019 р.                                                                               № 01-04-61 

 

 

 

Про зупинення рішення Гірської сільської ради  

від 22 серпня 2019 року № 1514-77-VII  

«Про створення бухгалтерського відділу 

Гірської сільської ради » 

 

   
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 22 серпня 2019 року 

№ 1514-77-VII «Про створення бухгалтерського відділу Гірської 

сільськоїради »  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. 

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. 



 

Рішення Гірської сільської ради  «Про створення бухгалтерського 

відділу Гірської сільської ради» 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 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.  

 

2. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та внести 

питання до проекту порядку денного чергової сесії. 

 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                Р.М. Дмитрів 
 


