
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

22 серпня 2022 року                              с. Гора                                                № 67 

 

Про зупинення рішень Гірської сільської ради від 18 серпня 2022 року №№ 

1223-36-VІII, 1225-36-VІII, 1229-36-VІII «Про затвердження Положення про 

помічника-консультанта депутата Гірської сільської ради та опис 

посвідчення», «Про припинення рішення Гірської сільської ради № 1126-30-

VІІІ від 24 березня 2022 року «Про надання повноважень Виконавчому 

комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області», «Про затвердження регламенту депутатів Гірської сільської ради в 

новій редакції» 

 

 

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

Україні», з метою недопущення порушень вимог чинного законодавства:  
 

 1. Зупинити та винести на повторний розгляд рішення Гірської сільської 

ради від 18 серпня 2022 року №№ 1223-36-VІII, 1225-36-VІII, 1229-36-VІII «Про 

затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Гірської 

сільської ради та опис посвідчення», «Про припинення рішення Гірської 

сільської ради № 1126-30-VІІІ від 24 березня 2022 року «Про надання 

повноважень Виконавчому комітету Гірської сільської ради Бориспільського 

району Київської області», «Про затвердження регламенту депутатів Гірської 

сільської ради в новій редакції», із наступним обґрунтуванням зауважень: 

 

В порушення вимог пункту 2.14. Положення про постійні комісії сільської 

ради VIІI скликання затвердженого рішенням сільської ради від 17.11.2020 року 

№ 8-1-VIІI, постійні комісії розглядали проєкти рішень указаних в пункті 1 цього 

розпорядження за відсутності усіх віз та без прийняття рішення про можливість 

розгляду таких  проєктів за відсутності віз.  

 



Рішенням Гірської сільської ради «Про затвердження Положення про 

помічника-консультанта депутата Гірської сільської ради та опис посвідчення» 

від 18 серпня 2022 року № 1223-36-VІII визначено права помічника-консультанта 

депутата згідно яких вони мають право на матеріально-технічне забезпечення 

зокрема зв’язок, транспорт, приміщення, меблі, канцелярське приладдя тощо, 

однак не визначено порядок такого забезпечення та шляхи фінансування, що в 

свою чергу унеможливлює забезпечення таких прав. 

Також пунктом 4.3. Положення про помічника-консультанта депутата 

Гірської сільської ради, затвердженого рішенням Гірської сільської ради від 18 

серпня 2022 року № 1223-36-VІII визначено, що помічник-консультант діє за 

пред'явленням посвідчення помічника-консультанта. Доручення депутата 

своєму помічнику-консультанта для дій за межами приміщень ради 

видається в тексті депутатського звернення за підписом депутата, що 

суперечить статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

Так частиною 1 статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» визначено, що Депутатське звернення - викладена в письмовій формі 

вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською 

діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та 

контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити 

заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції, 

тобто Законом не передбачено надання доручень третім особам у формі 

депутатського звернення. 

 

  Набрання чинності рішенням Гірської сільської ради «Про припинення 

рішення Гірської сільської ради № 1126-30-VІІІ від 24 березня 2022 року «Про 

надання повноважень Виконавчому комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області» від 18 серпня 2022 року № 1225-36-

VІII призведе до унеможливлення оперативного прийняття рішень, необхідних 

для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану визначених Законом 

України «Про правовий режим воєнного стану». 

 

Відповідно до протоколу засідання постійної комісії з питань дотримання 

законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту 

від 29.07.2022р., другим питанням розглядалася пропозиція депутата Гірської 

сільської ради Дмитра КАРБОВСЬКОГО щодо необхідності альтернативного 

регламенту депутатів Гірської сільської ради. Однак згідно відомостей протоколу 

комісії, проєкт рішення депутата Дмитра КАРБОВСЬКОГО щодо 

альтернативного регламенту ради, комісією з метою подальшого винесення на 

розгляд ради не погоджено, чим порушено пункт 4.1.4. Положення про постійні 



комісії сільської ради VIІI скликання затвердженого рішенням сільської ради від 

17.11.2020 року № 8-1-VIІI. 

Крім того стаття 60 регламенту Гірської сільської ради (далі- Регламент) не 

відповідає вимогам законів Україні «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Пункти 5, 6, 8 та 9 статті 60 Регламенту містять назви посад посадових осіб 

органу місцевого самоврядування (громади заступників голови, заступник 

голови громади, голова громади), які не передбачені законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». 

Пункт 9 статті Регламенту стосується розгляду питання звільнення 

посадових осіб, що  суперечить статті 20 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», якою визначаються підстави припинення служби в 

органах місцевого самоврядування. 

  

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 

зупинення рішень Гірської сільської ради від 18 серпня 2022 року №№ 1223-36-

VІII, 1225-36-VІII, 1229-36-VІII «Про затвердження Положення про помічника-

консультанта депутата Гірської сільської ради та опис посвідчення», «Про 

припинення рішення Гірської сільської ради № 1126-30-VІІІ від 24 березня 2022 

року «Про надання повноважень Виконавчому комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області», «Про затвердження регламенту 

депутатів Гірської сільської ради в новій редакції», шляхом публікації цього 

розпорядження на офіційному сайті Гірської сільської ради.   

 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. сільського голови                                                          Людмила ШЕРШЕНЬ 


