
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

23 вересня 2022 року                              с. Гора                                                № 79 

 

Про зупинення рішень Гірської сільської ради від 22 вересня 2022 року №№ 

1237-37-VІII «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», 1238-37-VІII «Регламент депутатів Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області» 

 

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 рішень Гірської сільської ради 

від 22 вересня 2022 року № 1237-37-VІII «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», № 1238-37-VІII «Регламент депутатів Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області», із наступним обґрунтуванням 

зауважень: 

 

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 22 вересня 2022 року № 1237-37-

VІII призведе до унеможливлення оперативного прийняття рішень, необхідних 

для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану визначених Законом 

України «Про правовий режим воєнного стану». 

 

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 статті 60 Регламенту містять назви посад посадових осіб 

органу місцевого самоврядування («сільський голова об’єднаної територіальної 

громади», «заступників сільського голови об’єднаної територіальної громади»), 



які не передбачені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про службу 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 22 вересня 2022 року №№ 1237-37-

VІII «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», 1238-37-VІII 

«Регламент депутатів Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області.   

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. сільського голови                                                           Людмила ШЕРШЕНЬ 


