
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
Бориспільський район  Київська область 

 

ПРОТОКОЛ № 28 

засідання  постійної комісії з питань дотримання законності, запобігання 

корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту 

 

 
27.07.2020 р.                                                                     с. Гора, вул. Центральна, 5  

 
Присутні члени комісії: 

Голова Комісії:  Карасевич О.В. 

 Секретар комісії: Бабій О.М 

Члени комісії: Леваш В.М. 

 

Присутні на засіданні:  

член виконкому Гірської сільської ради Яременко С.В.  

депутат Гірської сільської ради Кульчицький О.В.  

громадська активістка Онищенко Альона 

 

 

 

СЛУХАЛИ: депутата Карасевича О.В. про затвердження порядку денного. 

 

Поставили на голосування проект порядку денного: 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд звернення членів виконавчого комітету до депутатів Гірської 

сільської ради з приводу щодо порушення посадовими особами Гірської 

сільської ради чинного законодавства України та інших правових актів 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

        ВИРІШИЛИ: Погодити запропонований порядок денний. 

 

 

1. Про розгляд звернення членів виконавчого комітету до депутатів Гірської 

сільської ради з приводу щодо порушення посадовими особами Гірської 

сільської ради чинного законодавства України та інших правових актів 

 

СЛУХАЛИ:  

депутат Карасевич О.В. зазначив, що порушення законів України, регламенту 

Гірської сільської ради та інші адміністративні правопорушення відбуваються в 

стінах Гірської сільської ради протягом всіх 5 років цієї каденції. І відповідальним 

за ці порушення є голова сільської ради Р. Дмитрів. І що блокування роботи 

виконавчого комітету з боку голови виконкому Дмитріва є одним з багатьох 

епізодів протиправних дій цієї посадової особи;  



 
2  

 ВИСТУПИЛИ: 

член виконкому Гірської сільської ради Яременко С.В. виступив з поясненнями, 

чому члени виконкому підписали своє звернення і які статті законів України та 

рішення ради та виконавчого комітету порушує голова виконкому Дмитрів разом з 

секретарем виконкому Шершень Л.Ф.; 

депутат Гірської сільської ради Кульчицький О.В. погодився з аргументами 

Яременка С.В. та нагадав, що 18.06.2020 року Гірська сільська рада ухвалила 

рішення, яким підтримала депутатський запит Кульчицького О.В., який містив 

вимогу до голови виконавчого комітету Дмитріва Р.М. та до секретаря  виконавчого 

комітету Шершень Л.Ф. припинити блокування роботи виконавчого комітету та 

сумлінно ставитися до своїх обов’язків.  Але станом на 27.07.2020 року відповіді від 

голови Гірської сільської ради на депутатський запит так і не надійшло.  

Депутат Кульчицький О.В. надав проект рішення «Про недовіру голові Гірської 

сільської ради VII скликання Дмитріву Роману Миколайовичу та позбавлення його 

премій надбавок і матеріальної допомоги» для схвалення його на засіданні 

регламентної комісії та винесення на голосування сесії ради. Проект цього рішення 

в мотивувальній частині містить посилання на факт ненадання відповіді на 

депутатський запит Кульчицького О.В. та на звернення членів виконавчого комітету 

щодо порушення посадовими особами Гірської сільської ради (Дмитрів Р.М та 

Шершень Л.Ф.) чинного законодавства України та інших правових актів.  

Голова комісії зачитав проект рішення «Про недовіру голові Гірської сільської ради 

VII скликання Дмитріву Роману Миколайовичу та позбавлення його премій, 

надбавок і матеріальної допомоги».  Провели його обговорення. 

Під час обговорення члени комісії дійшли висновку, що першопричиною порушень 

в Гірській сільській раді є свавільні та протизаконні дії голови сільської ради та 

виконавчого комітету Дмитріва Р.М. за пасивної бездіяльності і толерування таких 

дій з боку секретаря сільської ради та виконавчого комітету Шершень Л.Ф. 

Поставили на голосування наступний текст рішення:  

 
Рекомендувати депутатам Гірської сільської ради підтримати проект рішення «Про 

недовіру голові Гірської сільської ради VII скликання Дмитріву Роману Миколайовичу 

та позбавлення його премій, надбавок і матеріальної допомоги» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 0. 

 ВИРІШИЛИ:  

1)  Рекомендувати депутатам Гірської сільської ради підтримати проект рішення «Про 

недовіру голові Гірської сільської ради VII скликання Дмитріву Роману Миколайовичу 

та позбавлення його премій, надбавок і матеріальної допомоги». 

 

2) Надіслати даний проект до секретаріату Гірської сільської ради для оприлюднення 

на офіційному сайті.  

 

   

                  Голова комісії:                        Карасевич О.В. 

 

Секретар  комісії:                                                        Бабій О.М.  
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ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
Бориспільський  район  Київської  області 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про недовіру голові Гірської сільської ради VII скликання 

Дмитріву Роману Миколайовичу та позбавлення його премій, надбавок і 

матеріальної допомоги 
 

         
       18.06.2020 року Гірська сільська рада ухвалила рішення, яким підтримала 

депутатський запит Кульчицького О.В. Запит містив вимогу до голови 

виконавчого комітету Дмитріва Р.М. та до секретаря  виконавчого комітету 

Шершень Л.Ф. припинити блокування роботи виконавчого комітету та сумлінно 

ставитися до своїх обов’язків.   

 

         Стаття 22 ЗУ «Про статус депутата місцевої  ради» визначає, що орган або 

посадова особа, до якої звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений 

радою строк дати  офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і 

депутату місцевої ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути 

розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані 

письмово повідомити раді та депутатові місцевої ради, який вніс запит, і 

запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня 

одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на 

пленарному засіданні ради. 

 

Станом на 22.07.2020 року відповіді на депутатський запит так і не надійшло.  

 

        Проте від членів виконавчого комітету на адресу депутатів сільської ради  

надійшло звернення, в якому вони повідомляють, що робота виконавчого 

комітету продовжує блокуватися з боку голови та секретаря виконавчого 

комітету. В своєму зверненні члени виконавчого комітету просять депутатський 

корпус в межах повноважень вжити заходів невідкладного реагування на 

порушення посадовими особами Гірської сільської ради чинного законодавства 

України та інших правових актів.  

 

            Зважаючи на ігнорування з боку голови сільської ради Дмитріва Р.М. 

вимог викладених в депутатському запиті та керуючись ст. п. 10 ч.1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з 

порушенням головою Гірської сільської ради законів України, Гірська сільська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Оголосити голові Гірської сільської ради Дмитріву Роману Миколайовичу 

ПРОЕКТ  
№ 2307 / 270720 
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недовіру. 

        2. Позбавити голову Гірської сільської ради Дмитріва Романа 

Миколайовича премій, надбавок та матеріальної допомоги до жовтня  2020 року 

включно. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань дотримання законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, 

етики та регламенту. 

 

 

с. Гора 

 

№ _____________ від _________ року 

 

Cільський  голова                                                                                  Р.М. Дмитрів 

 

 

 

 

 
Проект підготував та вносить  Кульчицький О.В 

 


