
 

 

 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про створення тимчасової контрольної комісії 

із забезпечення виконання вимог законодавства у сфері доступу до 

публічної інформації 
 

Враховуючи інформацію про численні факти порушення вимог 

законодавства про доступ до публічної інформації, відсутність вчасного 

оприлюднення рішень та проектів рішень Гірської сільської ради, відсутності 

на офіційному сайті Гірської сільської ради дати оприлюднення рішень, 

фактами викривлення та підробки дат створення сторінок для оприлюднення 

офіційних документів відповідно до статей 26 (п. 1., пп. 2) ), 48, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гірська сільська рада 

 

 В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Створити тимчасову контрольну комісію Гірської сільської ради із 

забезпечення виконання вимог законодавства у сфері доступу до публічної 

інформації у складі депутатів Гірської сільської ради: Бабій О. М., Леваш В. М., 

Новіков М., Гурський С.В., Карасевич О.В.. Залучити до роботи комісії членів 

виконавчого комітету: Дідок О.О., Карбовський Д.Г., Яременко С.В.; додатково 

залучити системного адміністратора Магденко П. та діловода Кузьменко І. 

Гірської сільської ради (за згодою). 

2. Головою тимчасової контрольної комісії обрати Карасевич О.В. 

3. Основними завданнями тимчасової контрольної комісії є:  

- вивчення ситуації, що склалася з обмеженням прав та фактами 

відсутності/підробки дат оприлюднення офіційних документів та наборів 

відкритих даних на офіційному сайті; 

- здійснення аналізу щодо причин відсутності публічної інформації та 

обмеження прав громадян в отриманні такої інформації; 

- аналіз можливостей та обмежень програмного комплексу, що 

використовується для роботи офіційного сайту Гірської сільської ради; 

- визначення переліку невідкладних дій щодо унеможливлення 

приховування/зміни дати оприлюднення публічної інформації та наборів 

відкритих даних на офіційному сайті, джерела їх фінансування, етапи 

виконання; 

- виявлення осіб, винних в обмеженні доступу до публічної інформації, 

інших фактах порушень у сфері доступу до публічної інформації. 



 

 

 

4. Для виконання покладених на комісію завдань тимчасова контрольна 

комісія має право у 5-денний термін від дати письмового звернення отримувати 

від посадових та службових осіб і структурних підрозділів Гірської сільської 

ради оригінали матеріалів та документів на цифрових носіях, що 

використовувалися для оприлюднення інформації; інших документів що дають 

змогу оцінити реальну дату створення та оприлюднення таких матеріалів; 

отримувати доступ «на перегляд» до хостингу офіційного сайту та його 

журнальних файлів, доступу до архіву попередньої версії сайту; отримувати 

усні та письмові пояснення від посадових і службових осіб Гірської сільської 

ради, а також заслуховувати іншу необхідну інформацію. 

5. Визначити строк діяльності тимчасової контрольної комісії – три місяці 

з дати прийняття цього рішення. 

6. Правове, матеріально-технічне, інформаційне та організаційне 

забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії покласти на секретаря 

Гірської сільської ради. 

7. Тимчасовій контрольній комісії протягом двох місяців подати на 

розгляд Гірської сільської ради попередній звіт та пропозиції за результатами 

своєї роботи, а у випадку виявлення нових або підтвердження заявлених фактів 

порушення законодавства України – негайно інформувати правоохоронні 

органи. 

8. Офіційно оприлюднити це рішення на офіційному сайті Гірської 

сільської ради та неофіційній сторінці Гірської сільської ради в мережі 

Facebook. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Гірської сільської ради з питань дотримання законності, запобігання корупції, 

депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

с. Гора 

від 21 грудня 2018 року 

№ 1254-66-VІІ 

 

 

 

Сільський голова                            Р.М.Дмитрів 

(заветовано розпорядженням № 141 від 23.12.2019 року) 


