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СТАРОСТА

Відповідно до ч.1 ст 54-1 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
староста затверджується сільською,
селищною, міською радою на строк її
повноважень за пропозицією
відповідного сільського, селищного,
міського голови.

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 діяльності, медичної практики,
інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

ХТО МОЖЕ БУТИ СТАРОСТОЮ?

ГРОМАДЯНИ МАЮТЬ
ПРАВО БУТИ ОБАНИМИ
ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
ТА КОРИСТУЮТЬСЯ
РІВНИМ ПРАВОМ ДОСТУПУ ДО
СЛУЖБИ
В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ.

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ
РЕАЛІЗУЮТЬ СВОЄ ПРАВО
НА УЧАСТЬ У МІСЦЕВОМУ
САМОВРЯДУВАННІ
ЗА НАЛЕЖНІСТЮ
ДО ВІДПОВІДНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД.

БУДЬ- ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ
ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
НА УЧАСТЬ У МІСЦЕВОМУ
САМОВРЯДУВАННІ ЗАЛЕЖНО
ВІД ЇХ РАСИ, КОЛЬОРУ ШКІРИ,
ПОЛІТИЧНИХ, РЕЛІГІЙНИХ
ТА ІНШИХ ПЕРЕКОНАНЬ, СТАТІ,
ЕТНІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО
ПОХОДЖЕННЯ, МАЙНОВОГО
СТАНУ, ТЕРМІНУ ПРОЖИВАННЯ
НА ВІДПОВІДНІЙ ТЕРИТОРІЇ,
ЗА МОВНИМИ ЧИ ІНШИМИ
ОЗНАКАМИ ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ.

Які повноваження старост?

представляє інтереси
жителів у виконавчих
органах ради

бере участь у пленарних
засіданнях ради та
засіданнях її постійних
комісій

має право на
гарантований виступ на
пленарних засіданнях
ради, засіданнях її
постійних комісій з питань,
що стосуються інтересів
жителів відповідного села

сприяє жителям у
підготовці документів, що
подаються до органів
місцевого самоврядування

бере участь в організації
виконання рішень ради, її
виконавчого комітету,
розпоряджень голови на
території старостинського
округу та у здійсненні
контролю за їх виконанням

бере участь у підготовці
проекту місцевого
бюджету

Які повноваження старост?
вносить пропозиції з питань
діяльності на території
старостинського округу
виконавчих органів ради,
підприємств, установ,
організацій комунальної
власності та їх посадових осіб

бере участь у здійсненні
контролю за станом
благоустрою та інформує
голову, виконавчі органи ради
про його результати

бере участь у підготовці
проектів рішень ради, що
стосуються майна
територіальної громади на
території старостинського округу

бере участь у здійсненні
контролю за використанням
об’єктів комунальної власності,
розташованих на території
старостинського округу

отримує інформацію, документи
і матеріали, необхідні для
здійснення наданих йому
повноважень

сприяє утворенню та діяльності
органів самоорганізації
населення, організації
безпосередньої участі громадян
у вирішенні питань місцевого
значення

У Положенні про старосту кожна місцева рада може
визначити також інші повноваження стрости

ЯКИЙ СТАТУС СТАРОСТИ?
Староста - член виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за
посадою і працює в ньому на постійній основі. А порядок організації роботи
старости визначається чинним законодавством, а також вже згаданим
«Положенням про старосту».
При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і
підзвітний раді та підконтрольний сільському, селищному, міському голові.
Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а
на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.
«Старостинський округ» - це частина території ОТГ, утвореної відповідно
до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", на
якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім
адміністративного центру ОТГ, визначена сільською, селищною, міською
радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого
населеного пункту (населених пунктів) старостою.

СТАРОСТА – ПРЕДСТАВНИК ЖИТЕЛІВ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
ВІДПОВІДНО ДОНОРМЗАКОНУ.

Чи можуть повноваження старости
припинятися достроково?
• За рішенням відповідної ради (ч.6 ст. 54-1 Закону). І це виключна компетенція
відповідної ради (ч. 3 ст. 26 Закону). Підстави дострокового припинення
повноважень старости визначені ст. 79-1 Закону.

• Відповідно до ч. 2 ст. 79-1 Закону повноваження старости також можуть бути
достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і
свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
• Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним

або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.
Дострокове припинення повноважень у цьому випадку - з дня прийняття
відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.
• Повноваження старости можуть бути достроково припинені також у випадку,

передбаченому Законом України "Про правовий режим воєнного стан" (з дня
набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної
військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).

Припинення повноважень в.о.старост та
старост після виборів (Закон №562-ІХ від 16.04.2020)
• Повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських,
селищних, міських голів, старост сіл, селищ територіальних
громад, які увійшли до складу територіальних громад, території
яких затверджено Кабінетом Міністрів України, припиняються в
день набуття повноважень сільських, селищних, міських рад,
обраних на перших місцевих виборах у 2020 році.
• Сільський, селищний голова територіальної громади, що
приєдналася до ОТГ, виконує обов’язки старости відповідно до
закону на період повноважень ради ОТГ поточного скликання. За
ним зберігаються розмір та умови оплати праці, що були йому
встановлені як сільському, селищному голові до приєднання.

