
 

 

 
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(перша сесія восьмого скликання) 

53600 Дніпропетровська область, смт. Покровське ,вул. Центральна,20  

тел. (05638) 2-12-42 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
               

  

 

Про затвердження Положення про старосту 

 

Керуючись пунктом 2 частини 3 статті 26 та частиною 3 статі 54 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою забезпечення 

гарантій місцевого самоврядування на території Покровської територіальної 

громади, селищна рада вирішила: 

 

1. Затвердити Положення про старосту згідно з  додатком. 

 
2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Покровської 

селищної ради від 23.12.2016 року № 11-1/VІІ  «Про затвердження Положення 

про старосту» та від 06.04.2017 року № 135-5/VІІ «Про внесення змін до 

Положення про старосту». 

 

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету селищної 

ради, контроль – на постійну комісію із соціальних питань, забезпечення 

законності та правопорядку, з питань депутатської діяльності та етики, 

реалізації державної регуляторної політики. 

 

 

 

 

     Селищний голова                                                                  С.А.СПАЖЕВА 
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                                                                     Додаток  

                                                                     до рішення селищної ради  

                                                                     від 20.11.2020 № Р-8-1/VIII 

 

Положення 

про старосту Покровської територіальної громади 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про старосту (далі – Положення) розроблене відповідно 

до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших актів 

законодавства України, та визначає статус старости, його повноваження, 

порядок затвердження та припинення повноважень,  відповідальність та інші 

питання, пов’язані з діяльністю старости. 

1.2 Положення затверджується виключно на пленарному засіданні 

Покровської селищної ради.  

1.3 Утворення старостинських округів з визначенням переліку 

населених пунктів, що входять до його складу, є виключною компетенцією 

ради. В населеному пункті, який є адміністративним центром Покровської 

селищної ради (смт Покровське) посада старости не запроваджується. 

 

ІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ 

 

2.1 Порядок організації роботи старости визначається Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», іншими актами законодавства 

України, рішеннями Покровської селищної ради та її виконавчого комітету, 

Статутом Покровської територіальної громади та цим Положенням. 

2.2 Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка 

затверджується Покровською селищною радою на строк її повноважень за 

пропозицією Покровського селищного голови. 

2.3 Староста є членом виконавчого комітету Покровської селищної 

ради та працює в ньому на постійній основі. Посада старости відноситься до 

шостої категорії посад служби в органах місцевого самоврядування. 

2.4 Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати 

свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських 

засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої, 

медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або 

підприємницькою діяльністю. 

2.5 Діяльність старости фінансується за рахунок бюджету Покровської 

селищної ради. 
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ІІІ. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ 

ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ 

 

3.1 На посаду старости може бути затверджена особа - громадянин 

України, який  має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану. 

3.2  На посаду старости не може бути затверджена особа, яка має 

судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального 

правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного 

кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята 

в установленому законом порядку, а також особа, визнана судом 

недієздатною. 

3.3 Повноваження старости починаються після прийняття рішення про 

його затвердження та складання ним Присяги посадової особи місцевого 

самоврядування. 

3.4 Повноваження старости припиняються достроково у разі: 

 

1) його звернення з особистою заявою до селищної ради про 

складення ним повноважень старости; 

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне 

проживання за межі України; 

3) набуття громадянства іншої держави; 

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; 

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до 

відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено 

стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, 

що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів 

або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших 

передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України 

випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; 

7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його 

недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим; 

8) досягнення граничного віку перебування на службі в органах 

місцевого самоврядування;  

9) його смерті; 

10) за рішенням Покровської селищної ради. 

3.5 Повноваження старости також можуть бути достроково припинені за 

рішенням Покровської селищної ради, якщо він порушує Конституцію або 

закони України, Статут громади та це Положення, права і свободи громадян, 

не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове 
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припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим 

голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.  

Повноваження старости можуть бути достроково припинені у випадку, 

передбаченому Законом України "Про правовий режим воєнного стану". 

3.6 Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна 

особа звільняється з посади: 

1) з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 3 пункту 3.4 цього 

Положення, - з дня прийняття селищною радою рішення, яким береться до 

відома зазначений факт; 

2) з підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6, 7 пункту 3.4 цього 

Положення, - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим 

комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення селищної 

ради; 

3) з підстави, зазначеної у пункті 8 пункту 3.4 цього Положення - з 

дня досягнення граничного віку; при цьому рада приймає відповідне рішення 

про дострокове припинення повноважень старости 

4) з підстави, зазначеної у пункті 9 пункту 3.4 цього Положення - з 

дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть; 

5) з підстави, зазначеної у пункті 10 пункту 3.4 цього Положення, - з 

дня прийняття селищною радою рішення про дострокове припинення 

повноважень старости. 

6) з підстави, зазначеної в абзаці другому пункту 3.4 цього 

Положення, - з дня набрання чинності актом Президента України про 

утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених 

пунктів). 

У разі дострокового припинення повноважень старости, а також у разі 

неможливості здійснення ним своїх повноважень (перебування у відпустці, 

відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) повноваження  старости  на 

території відповідного старостинського округу може покладатися на іншу 

посадову особу виконавчого комітету селищної ради, у т. ч. і на іншого 

старосту. Обсяг та порядок здійснення таких повноважень визначаються 

окремим розпорядженням селищного голови. 

ІУ. ЗАВДАННЯ, ОБОВ`ЯЗКИ ТА ПРАВА СТАРОСТИ 

  

4.1 Староста відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконує наступні завдання і обов’язки: 

4.1.1 Представляє інтереси жителів старостинського округу у 

виконавчих органах Покровської селищної ради; 

4.1.2 Щорічно готує Програму діяльності старости для затвердження її 

селищною радою. 

4.1.3 Бере участь у пленарних засіданнях Покровської селищної ради та 

засіданнях її постійних комісій; 

4.1.4 Сприяє жителям старостинського округу у підготовці документів, 

що подаються до Покровської селищної ради та її виконавчих органів; 
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4.1.5 Бере участь в організації виконання рішень Покровської селищної 

ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на території 

старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням; 

4.1.6 Бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині 

фінансування програм, що реалізуються на території  старостинського округу; 

4.1.7 Вносить пропозиції до виконавчого комітету Покровської 

селищної ради ради з питань діяльності на території старостинського округу 

підприємств, установ, організацій комунальної власності; 

4.1.8 Бере участь у підготовці проектів рішень Покровської селищної 

ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на 

території старостинського округу; 

4.1.9 Бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів 

комунальної власності та виконанням укладених договорів оренди 

комунального майна, розташованого на території відповідного 

старостинського округу; 

4.1.10 Бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою сіл на 

території старостинського округу та інформує  селищного голову, виконавчі 

органи  селищної  ради про його результати; 

4.1.11 Складає протоколи про адмінправопорушення на території 

населеного пункту (сіл) старостинського округу в межах повноважень, 

визначених  окремим рішенням виконавчого комітету;  

4.1.12 Сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації 

населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань 

та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого 

значення у відповідному селі; 

4.1.13 Сприяє залученню інвестиційних та грантових коштів для 

розвитку населених пунктів відповідного старостинського округу;  

     4.1.14.Сприяє виконанню на території відповідного старостинського 

округу Покровської селищної ради, програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, затверджених рішенням  Покровської селищної ради, 

інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносить до виконавчого 

комітету, інших виконавчих органів Покровської селищної ради  пропозиції з 

цих питань; 

4.1.15.Проводить прийом громадян згідно з визначеним 

розпорядженням селищного голови графіком. Здійснює моніторинг стану 

дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, 

культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального 

господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу; 

4.1.16. Веде облік та узагальнює пропозиції членів старостинського 

округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку 

відповідного населеного пункту (сіл) Покровської селищної ради, 

соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів; 
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4.1.17 Сприяє розповсюдженню, серед визначеної пільгової категорії на 

території старостинського округу, талонів на право безкоштовного проїзду 

соціальним автобусом.    

4.1.18 Приймає від членів старостинського округу письмові звернення, 

адресовані виконавчим органам Покровської селищної ради та їхнім 

посадовим особам,  передає  їх за призначенням; 

4.1.19 Не допускає на території старостинського округу Покровської 

селищної ради дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 

територіальної громади та держави; 

4.1.20 Дотримується правил службової етики встановлених 

законодавчими актами України, Статутом Покровської селищної ради, 

іншими актами її органів; 

4.1.21 Видає виписки з погосподарської книги (до 11.04.2016 року). 

4.1.22 Видає,  завірені підписом довідки на території старостинського 

округу.   

4.1.23 Здійснює збір пропозицій від жителів відповідного села (сіл) 

відносно питань місцевого значення, їх аналіз з подальшою передачею 

сформованої інформації за призначенням; 

4.1.24 Сприяє створенню громадського активу в селі (селах), який 

визначатиме пріоритетність місцевих інтересів та проведення робіт на 

відповідній території села (сіл); 

4.1.25 Сприяє створенню умов для розвитку культури, відродження 

осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій 

населення, художніх промислів і ремесел; 

4.1.26 Сприяє  роботі творчих спілок, національно-культурних 

товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які 

діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з 

молоддю; 

4.1.27 Сприяє  створенню умов для занять фізичною культурою і 

спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку; 

4.1.28 Організовує оповіщення та інформування мешканців населених 

пунктів про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації чи 

небезпечної події; 

4.1.29 Інформує керівника Ланки територіальної громади про 

виникнення на території сіл чи у суб’єкті господарювання небезпечної події 

чи надзвичайних ситуацій; 

4.1.30 Повинен знати всі джерела небезпеки на території 

старостинського округу: потенційно-небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної 

небезпеки, будівлі та споруди з порушенням умов експлуатації, суб’єкти 

господарювання з критичним станом виробничих фондів та порушенням умов 

експлуатації, гідротехнічні споруди, джерела іонізуючого випромінювання, 

неконтрольоване ввезення, зберігання та використання  на території сіл 

техногенно небезпечних технологій, речовин, матеріалів, надмірне та 

неврегульоване накопичення побутових і промислових відходів, непридатних 
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для використання засобів захисту рослин, об’єкти життєзабезпечення 

населення з порушенням умов експлуатації, інші об’єкти, що можуть створити 

загрозу виникнення аварії; 

4.1.31 Вносить пропозиції щодо створення програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути на території села (сіл); 

4.1.32 Веде реєстр наявних захисних споруд ЦЗ, що знаходяться на 

території суб’єктів господарювання, погребів, підвалів, льохів придатних для 

укриття, які перебувають у власності приватних господарств; 

4.1.33 Веде розрахунки можливості укриття населення в захисних 

спорудах та найпростіших укриттях не тільки мешканців свого села, а й 

евакуйованого населення з небезпечних районів; 

4.1.34 Надає пропозиції щодо порядку пристосування, утримання та 

використання найпростіших укриттів при виникненні надзвичайних ситуацій; 

4.1.35 Веде реєстр житлових приміщень, які придатні для розміщення 

евакуйованого населення із небезпечних районів; 

4.1.36 Здійснює розрахунки щодо можливості життєзабезпечення 

евакуйованого населення, надає такі розрахунки комісії з питань евакуації при 

виконавчому комітеті селищної ради; 

4.1.37 Забезпечує складання списків непрацюючого населення та 

розрахунки необхідного транспорту для його евакуації. 

4.1.38 Забезпечує складання довідок про визнання особи постраждалою 

внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок 

надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, 

списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації; 

4.1.39 Забезпечує навчання непрацюючого населення сіл способам 

захисту від наслідків надзвичайних ситуацій шляхом розповсюдження у 

місцях масового перебування людей друкованої інформації про реальні 

загрози для мешканців сіл та способи захисту від них; 

4.1.40 Приймає участь у підготовці та проведенні штабних тренувань 

керівного складу з питань цивільного захисту Ланки ОТГ.  

4.1.41 Виконує поточні доручення Покровської селищної ради, її 

виконавчого комітету, Покровського селищного голови та звітує про їх 

виконання. 

 

4.2. Староста відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» має наступні права: 

4.2.1 Має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях 

Покровської селищної ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що 

стосуються інтересів жителів  старостинського округу; 

4.2.2 Знайомитися до засідання виконавчого комітету з проєктами 

рішень, які розглядатимуться на його засіданні; 

4.2.3 Вносити пропозиції щодо порядку денного у процесі обговорення 

питань на засіданні виконавчого комітету; отримувати від доповідачів 

роз'яснення; вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконкому; 
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4.2.4 Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету Покровської 

селищної ради тексти заяв та звернень громадян, які проживають на території 

відповідного села (сіл), з питань, що стосуються інтересів таких громадян та 

Покровської  територіальної громади в цілому; 

4.2.5 Ініціювати перед органами місцевого самоврядування проведення 

перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у 

комунальній власності, з питань здійснення делегованих органам місцевого 

самоврядування повноважень органів виконавчої влади; 

4.2.6 Взаємодіяти з підприємствами, установами, організаціями 

комунальної форми власності та їх посадовими особами, громадськими 

об'єднаннями, а також іншими суб'єктами та інституціями, які діють на 

території відповідного села (сіл) Покровської територіальної громади; 

4.2.7 Отримувати від виконавчих органів Покровської селищної ради, 

підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб 

інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому 

повноважень;  

4.2.8 Отримувати відомості від керівників суб’єктів господарювання 

державної та приватної власності про характер та наслідки небезпечної події 

чи надзвичайної ситуації об’єктового рівня, що сталася у таких суб’єктах 

господарювання; 

4.2.9 Залучати активістів сіл для пропаганди серед їх мешканців знань 

правил поведінки при виникненні небезпечних подій чи надзвичайних 

ситуацій у селах та на прилеглих до них територіях; 

4.2.10 Звертатися до державних та муніципальних правоохоронних 

органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території 

відповідного старостинського округу.  

 

У. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТАРОСТИ 

 

5.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, 

організація діловодства та інші питання діяльності старости визначаються 

Покровською селищною радою та її виконавчим комітетом. 

5.2. Графік прийому жителів відповідного села (сіл) старостою 

затверджується розпорядженням Покровського селищного голови з 

врахуванням вимог діючого законодавства. 

5.3. Інформаційне, методологічне, матеріально-технічне та фінансове 

забезпечення старости здійснюється виконавчим комітетом Покровської 

селищної ради з місцевого бюджету. 

 

УІ. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

СТАРОСТИ 

 

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і 

підзвітний раді та підконтрольний селищному голові.   
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6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед 

жителями відповідного села (сіл) старостинського округу  на відкритій 

зустрічі з громадянами. 

6.3. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед 

радою, а на вимогу не менше половини депутатів Покровської селищної ради 

староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у 

визначений ними термін. 

6.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, 

цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної 

законом. 

6.5. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті 

неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за 

рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.  

6.6. При використанні у своїй роботі печатки староста несе 

персональну відповідальність за її збереження. 

 

 

 

Секретар селищної ради       Т.М. ЄРМАК 

 


