
 
 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ГІРСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
від 22.06.2020 р.                                                                               № 01-04-51 
 
 
 

Про зупинення рішення Гірської сільської ради  
від 18 червня 2020 року №1820-92-VII  
«Внесення змін до штатного розпису установ, 
що фінансуються за рахунок коштів місцевого  
бюджету Гірської сільської ради» 

 
 Керуючись  ст. 42, ч.4 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою недопущення порушення законодавства:  
 
 1. Зупинити рішення Гірської сільської ради від 18 червня 2020 року 
№1820-92-VII «Внесення змін до штатного розпису установ, що фінансуються 
за рахунок коштів місцевого бюджету Гірської сільської ради» із наступним 
обґрунтуванням зауважень. 

Рішенням Гірської сільської ради від 24 січня 2020 року №1701-86-VII 
створено відділ інспекції з паркування Гірської сільської ради у складі трьох 
одиниць: начальника – інспектора з паркування та двох спеціалістів-
інспекторів з паркування. Цим же рішенням затверджено Положення про 
відділ інспекції з паркування Гірської сільської ради, у якому передбачено, що 
відділ функціонує у складі трьох перелічених вище посад. 

Рішенням  Гірської сільської ради від 18 червня 2020 року №1820-92-VII 
«Внесення змін до штатного розпису установ, що фінансуються за рахунок 
коштів місцевого бюджету Гірської сільської ради» зі штатного розпису 
Гірської сільської ради виводяться дві посади спеціалістів – інспекторів з 
паркування, що у свою чергу призведе до функціонування відділу (який є 



виконавчим органом згідно Положення)  у складі лише однієї посадової особи 
– начальника відділу.  

Завдання та функції відділу не можливо здійснювати без працівників 
відділу, виключення зі штатного розпису двох посадових осіб відділу  із трьох 
є порушенням чинного законодавства, зокрема трудового у відношенні до 
посади начальника відділу, який повинен виконувати завдання і функції 
відділу, передбачені Положенням, затвердженим рішенням ради.  

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 

 
 

 
 


