
Національне агентство з питань 
запобігання корупції 
Турченкової Тетяни Олександрівни

Повідомлення про корупцію:

Порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень щодо запобігання корупції; 
Порушення, які здійснюються під час перебування на посаді сільського голови 
Семенівської сільської ради, Баришівського району, Київської області -  Кочерги Миколи 
Миколайовича.

Прошу:
^  здійснити моніторинг та контроль та вжити заходів щодо здійснення методичного та 

консультативного забезпечення виконання законодавства з питань етичної 
поведінки, отримання подарунків, дотримання обмежень, встановлених Законом 
України «Про запобігання корупції», запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів у діяльності органів місцевого самоврядування Семенівської сільської 
ради, Баришівського району, Київської області;

^  виявити порушення та ініціювати питання проведення службового розслідування;
^  вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні 

корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, надіслати до інших 
спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать 
про факти таких правопорушень;

^  підготувати матеріали щодо звернення до суду із позовами (заявами) з питання 
визнання незаконними нормативно-правових актів:

індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених 
Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень; 
визнати недійсними правочини, укладених внаслідок вчинення корупційного 
або пов'язаного з корупцією правопорушення;

Детальніше про очевидні порушення з боку органів місцевого самоврядування - 
Семенівської сільської ради, Баришівського району, Київської області:

1. Незаконна передача СП ТОВ «Нива Переяславщини» невитребуваних 
(нерозподілених) земельних ділянок (паїв) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (Рішення N2 395-39-07 від 07.06.19). Передачу 
паїв здійснили на невизначений термін згідно інвентаризаційних даних земельних 
ділянок Семенівської сільської ради від 2002 року, більшість власників даних паїв 
вже померли, а спадкоємці переоформили ці землі на себе та передали в оренду 
іншим сільськогосподарським підприємствам, які ведуть господарську діяльність на 
території Семенівської сільської ради Нир://$етепіУса.гагіа.ог£.иа/2019-гік-14-22-03- 
18-02-2019/ . (Рішення в електронному варіанті додаються).

2. З бюджетних коштів Семенівської сільської ради утримується пожежний пункт та 
оплачується заробітна плата штатній одиниці, хоча пожежний пункт на території



Селленівської сільської ради не працює з 2016 року (Затверджений бюджет за 2019 
рік додається, але наразі дана інформація на сайті відсутня).

3. В супереч інтересам громади, згідно Закону України "Про добровільне об'єднання 
територіальних громад", відкрито лобіюються інтереси СП ТОВ «Нива 
Переяславщини» (дане підприємство є самим великим платником податку 
Студениківської ОТГ). Так, 25.01.2020 року Семенівською сільською радою прийнято 
рішення №463-44-07, яким надано згоду на добровільне приєднання Семенівської 
сільської ради територіальної громади сіл Семенівка і Леляки Баришівського району 
Київської області до Студениківської сільської об'єднаної територіальної громади 
Переяслав-Хмельницького району Київської області. Вказане рішення прийнято з 
грубим порушення діючого законодавства та з порушенням прав депутатів 
Семенівської сільської ради. На таке рішення в лютому 2020 року депутати 
Семенівської сільської ради подали позов до Київського Окружного 
адміністративного суду. (Копія позовної заяви додається).

4. Викликає сумнів предмет закупівлі товарів та послуг за бюджетні коштів села в 2019 
році (платіжні доручення додаються):

Отримувач ТОВ "Торговий дім "Борей" (сума 73000,00 грн., від 20.11.19 та 
17000,00 грн. від 20.11.19, предмет закупівлі - стільці та лави), на скільки відомо 
громаді дані товари Семенівська сільська рада отримала в користування 
безоплатно;
Отримувач ФОП Білоус (сума 60000,00 грн. від 06.12.19 та 100000,00 грн. від 
23.01.20, предмет закупівлі - виготовлення меморіальної дошки). Станом на 
03.03.2020 на території Семенівської сільської ради не встановлено меморіальну 
дошку.
Отримувач ФОП Міколенко (сума 10000,00 грн. від 17.12.19 на новорічну ялинку 
(сосну 2,5 метрів та прикраси), як відомо громаді під час святкування Новорічних 
святків 2020 використовували штучну новорічну ялинку та прикраси з минулих 
років;
ФОП Тимофєєв (сума 50000,00 грн. від 18.06.19 та 12000,00 грн. від 12.09.19, 
предмет закупівлі - путівки), наразі громаді не відомо хто скористався путівками;

5. Ухвалюються рішення про виділення земельних ділянок з 2016 року по 18.02.2020 
переважно родичам та пов'язаними з ними особам - голови сільської ради та 
депутатів VII скликання Семенівської сільської ради;
Детальніше Нир://5етет^са.гас]а.ог§.иа/гі$Ьеппуа-5ІІ5коі-гас1і-15-22-59-08-06-2017/

6. На громадські запити про Доступ до публічної інформації отримано формальні 
відповіді (запити та відповіді додаються до листа);

7. Не висвітлюється належним чином інформація на сайті Семенівської сільської ради 
про статті надходжень та видатків з бюджету;

8. Згідно паспортів бюджетних програм, які затверджуються на початку року на заходи 
та інші потреби громади має виділятись певна сума коштів, але протягом 
календарного року в паспорти бюджетних програм вносяться рішення про зміну 
такої програми і кошти перерозподіляють на благоустрій, хоча по факту наявних 
благоустрійних робіт на території Семенівської сільської ради не проводиться 
ЬПр://5етепіуса.гасІа.огй-иа/ра5рогІі-16-24-25-18-01-2019/

9. Відсутня інформація на сайті Семенівської сільської ради про виконання бюджетних 
програм за 2016, 2017 та 2018 роки;

10. Відсутні рішення сільської ради щодо місцевого бюджету за 2016,2018, 2019 роки, 
(скрин сайту додається).



11. Відсутні звіти Голови Семенівської сільської ради з 2016 року про діяльність сільської 
ради та депутатів VII скликання Семенівської сільської ради;

12. Сільський голова не етично себе поводить по відношенню до громади -  на сесіях 
сільської ради мають право задавати питання тільки депутати, які розділяють його 
точку зору, ігнорує запити та звернення місцевих жителів, подекуди відмовляється 
їх реєструвати. За часи свого керування розколов громаду. Відверто висміював в 
соціальних мережах діяльність вчителів та директора Семенівської ЗОІІІ.

13. В цілому порушуються вимоги Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", регламенту Семенівської сільської ради рішення приймаються за 
зачиненими дверима, громада по факту отримує рішення на які не може вплинути; 
Рішення сесій та порядок денний публікуються на сайті невчасно, інколи взагалі не 
публікуються, або публікуються неналежним чином -  без підписів та печатки, що в 
свою чергу дає можливість в будь який момент замінити такі документи.

14. На порушення чинного законодавства органами місцевого самоуправління 
звернули увагу місцеві ЗМІ та неодноразово публікували інформацію в себе на 
сторінках -  "Баришівський вісник", "Березанський медіа-центр", "Гроза -  
громадський захист Київщини", "Новий погляд" 
Нир$://\л/\тл/.уоиГиЬе.сот/\л/аІсЬ?у=КХОІсНеОіСІ
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