
 
Київська область 

Бориспільський район 

Гірська сільська рада 

ГІРСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від  26 червня 2018 року        №  54 

 

Про зупинення рішення Гірської сільської ради  

від 23 червня 2018 року № 1123-58-VII  

«Про внесення змін до рішення Гірської сільської  

 ради № 1076-56-VІІ» 

  

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

самоврядування в Україні», розпорядженням голови Гірської сільської ради 

від 01 червня 2018 року № 54 (про відпустку та покладення обов’язків) з 

метою недопущення порушень вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації»:  
  

 1. Зупинити рішення Гірської сільської ради від 23 червня 2018 року № 

1123-58-VII «Про внесення змін до рішення Гірської сільської  ради             

№ 1076-56-VІІ» із наступним обґрунтуванням зауважень. 

Відповідно до рішення Гірської сільської ради від 24 травня 2018 року 

№1076-56-VІІ «Про замовлення розробки проекту спортивного комплексу по 

вул. Шкільна в с. Гора Бориспільського району Київської області», 

враховуючи пропозицію виконавчого комітету про необхідність розроблення 

проекту спортивного комплексу по вулиці Шкільна в с. Гора прийнято 

рішення розробити проектну документацію спортивного комплексу по 

вулиці Шкільна в селі Гора Бориспільського району Київської області.  

Створена робоча група для розроблення завдання на проектування 

спортивного комплексу. 

Вищезазначене рішення було прийнято з дотриманням вимог ч. 11 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч. 3 ст. 15 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», тобто були витримані строки 

оприлюднення його проекту, а отже члени громади села Гора мали 

можливість з ним ознайомитись та висловити свої зауваження. 

Натомість, проект рішення від 23 червня 2018 року № 1128-53-VII «Про 

внесення змін до рішення Гірської сільської  ради № 1076-56-VІІ» було 

надано до сільської ради за пару годин до початку сесії, тому оприлюднено 

не було. 



Рішенням  від 23 червня 2018 року № 1123-58-VII «Про внесення змін до 

рішення Гірської сільської  ради № 1076-56-VІІ» вносяться значні зміни до 

прийнятого рішення сільської ради, які можуть викликати соціальну напругу 

серед громади села Гора, оскільки замовлення розробки проекту 

«спортивного комплексу» змінено на «спортивні майданчики». 

Вважаю, що в даному випадку дотримання строків оприлюднення 

проекту рішення є вкрай важливим, оскільки  може бути підставою для 

оскарження рішення в судовому порядку прибічниками ідеї з проектування 

саме спортивного комплексу, а не майданчиків. 

Дане рішення про зупинення рішення, яке не було оприлюднено у 

відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації»  

також ґрунтується на судовій справі № 359/8846/16-а, за результатами 

розгляду якої суд прийняв рішення  про задоволення адміністративного 

позову, визнав протиправною бездіяльність голови Гірської сільської ради 

Дмитрів Романа Миколайовича, що полягає в ухиленні від організації 

оприлюднення проекту рішення та скасував прийняте рішення Гірської 

сільської ради саме на підставі недотримання вимог ч. 3 ст. 15 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». 

2. Оприлюднити дане розпорядження. 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Виконуюча обов’язки 

сільського голови                                                                    Л. Ф. Шершень 

 

 
 


