
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
13 серпня 2021 року                              с. Гора                                                № 83 

 
Про зупинення рішення Гірської сільської ради від 12 серпня 2021 року № 
622-17-VІII «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність Гуменюк В.Ф.»  
 

 
 Керуючись  ст. 42, ч.4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законами України «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної 
інформації», з метою вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів, 
дотримання вимог чинного законодавства:  
 
 1. Зупинити та винести на повторний розгляд рішення Гірської сільської 
ради від 12 серпня 2021 року №622-17-VІII «Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Гуменюк В.Ф.» із 
наступним обґрунтуванням зауважень. 

На сесії Гірської сільської ради шляхом пакетного голосування було 
прийнято рішення «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність Гуменюк В.Ф.».  

Дане рішення прийнято пакетним голосуванням та стосувалося члена 
родини одного з депутатів Гірської сільської ради про, що було публічно 
оголошено під час сесії та занесено до протоколу засідання, однак голосування 
за всі рішення серед яких значився член родини призвело до порушення 
антикорупційного законодавства, що стосується наявності конфлікту інтересів. 

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. Повідомити відповідний колегіальний орган, Гірську сільську раду, щодо 
конфлікту інтересів, шляхом публікації цього розпорядження на офіційному 
сайті Гірської сільської ради.   

 
3. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та внести 

питання до порядку денного чергової сесії. 
 
4.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 

 
Сільський голова                                                                   Роман ДМИТРІВ 

 
 

 


