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XApKIBcbKoi оБлАстI
ПРОЕКТ РIШЕННЯ

XIV сесiI VПI скликання

вiд жовтня 202| року

Про утворення старостинських округiв
KpacHoKyTcbKoi селищноi ради та
затвердженця <<Положення про старосту
Краснокутськоi селищноТ рад и>

З метою забезпечення представництва iHTepeciB жителiв населених пунктiвKpacHoKyTcbKoi селищноi ради, що увiйшли до новоствореноi територiальноi|ромади з адмiнiстративним центром в смт Краснофтськ, у зв'язку зНеОбХiДНiСТЮ ПРИВеДеННЯ НОрмативних aKTiB селищнот ради у вiдповiднiсть знормами дiючого законодавства та вiдповiдно до Закону Украiни оПро мiсцевеСаМОВРЯДУВаННЯ В YKPaihi> вiд 21.05.1gg7 р J\b 280tgT-bp 1ilм"uми), законуУкраiЪИ <<ПрО службУ в органах мiсцево.о .чrоврядування>>, Закону Украiни,<Про внесення змiн до д."п"*_:1*-9Yi" Украiни йооо |о.""r*у iнститутустарост)) вiд 14,07,202l року м 16:s-IX , 
"рu"Ъвуючи рiшення селищноТ ради Icecii VIII скJIикання вiд 

-04. 
12.2020 o"rir- м 1з-чШ ,,Про затверджечнякандидатур старост, закрiплених за ними населених пунктiв Краснокутськоiселищноi ради>>, рiшення III сесii VIII скли*u;;, вiд22.|-2.2020року ЛЬ б6-VпIоПро закрiплення кандитатури старости, закрiплення за ним населених пунктiвкраснокутськоi селиrтIноi рчдrо' селищна Рада

ВиРIШиЛА:
. L УТВОРИал1?_ 

::|.]roPiТ КраснокутськоТ територiапьноi громади 12(дванадцять) старостинських округiв в таких межах:
1,1 В'язiвсь_киЙ старостинський округ з центром в селi В'язова,За адресою: 62040, XapKiBcbKa область, ЪЪ.одуri"."по.о району, вуiйця

ffif;ffiська, 
}lb 

',, що скJIадаеться з сiл Михайлiвка, Рандава, Одрада,

лlъ _ vпI

1,2 Качалiвський старостинський округ з центром в селi Качалiвк а) заадресою: 62025, XapKiBcbKa область, Богоду*i"."*ого району, вулиця Шкiльна,м 5, що складаеться з сiл Бузове, кй;;.iвка, KycTopiBKa, Павлюкiвка,ПетрiвсьКе, ТIIgз.lенкове та селища Михайлiвське;



1.3 Китченкiвський старостинський округ з ценТрОМ В селi

Китченкiвка, за адресою: 62о43, XapKiBcbKa область, Богоду<iвського району,

вулиця Хальзова, 
-Nч 

18, що складаеться з селища Бузова, сiл Коломацький

lilr"*, Ковальчукiвка, Сергiiвка, Благодатне, HacTeHbKiBKa;

1.4 Козiiвський старостинський округ з центром в селi Козiiвка, за

адресою: 62011, XapKiBcbKa область, Богодухiвського району, вулиця

CnoOo*u'cb*a, N9 91, що складаеться з сiл Городне, ХодунаТвка, Прокопенкове

та селища Лучки;
1.5 КолонтаТвський старостинський округ з центром в селi Колонтаiв,

за адресою: 62озо, XapKiBcbKa область, Богодухiвського району, вулиця

ЩенфалЬна; N9 107, TrIo скJIадаеться з сiл Капранське та Котелевка;

1.6 Костянтинiвський старостинський округ з центром в

смт Костянтинiвка, за адресою: 62о42, XapKiBcb*a область, БогодУхiвського

району, вулиця L{ентралiна, М 91, що складаеться з селищ Ковалiвське,

кам'яно-хутiрське та Степове; - ,г з центром в селi Любiвка за|.7 Любiвський старостинськии окру

адресою: 620з2, XapKiBciKa область, Боголухiвського району, вулиця

Слобожанська, Nч 120;

1.8МурафськийсТаросТинськийокрУгЗцентромвселiМУрафа,за
адресою: Biozo, XapKiBciKa область, Богодухiвського району, вулиця

Щентральна, Jф 41, що скJIадаетъся з села Мирне та селищ Володимирiвка,

Сорокове, Оленiвське, Пильнянка, Лiсне;

1.9 олексiТвський старостинський округ з центром в селi Олексiiвка,

за адресою: 62о51, XapKiBbbKa область, Богодухiвського району, вулиця

ШкiльЪа, Jф 1, Що складасться з сiл Бiдило, Сонцедарiвка, Княжа ,Щолина та

селищ Водяне, ,Щублянка, Прогрес;
1.10 Парiомiвський старостинський округ з центром в селl

ПархомiВ*ч, .u^uОресою: 620|3, XapKiBcbкa область, Богодухiвського району,

"уп"u" 
евгена Лисенка, J\b 1, щО складаетьсЯ з села Гаркавець та селищ

Павлiвка, Степове;""'"'"r:ii ";;;нiвський старостинський округ з центром в селi

Рябоконеве, за uдр.Ёоо, 62034, Йркiвська область, Богодухiвського району,

вулиця Яблунева, Nэ 4, Що .*пчдuЬrься з сiл Березiвка, Гринiв Яр, Зубiвка,

Каплунiвка,

раиону, вулиця

Iiовалiвка, KoMapiBKa, XyTipcbKe, Слобiдка ;

1.12 Каплунiвський старостинський округ з центром

за адресою: oioto, XapKiBcbKa область, Богодухiвського

Щентральна, J\b 18, що скJIадаеться з села Мойка,

2. Вiднести до пiдпорядкування адмiнiстративного центру селищноi

територiагr""оi йойои села - Ч.рrп.щина, Основинцi, Ситники та Степанiвка,

з. Вважати старост, призначених на посаду рiшенням I сесiI VIII

скJIикання вiд 04 грудня 2о20 року Ns 13- VIII кПрО ЗаТВеРДЖеННЯ КаНДИДаТУР

старост, закрiплених за ними населених пунктiв КраснокутськоТ селищноi

ради>) та рiшенням III cecii VIII скликання вiд22 грудня 2О20 року Jф 66 _ vIiI

в сел1



<ПрО затвердЖеннЯ кандидатури старости, закрiплення за ним населених
:{,Ж':--л.Т:,Т"ло_УL"_*о_' "п"Щ"оi' рчд"u старостами вiдповiдних.д Ull_{rlvDrлгrYl.aстаростинських округiв та до них не застосовуеться п.4.1 Положенrr"-r|остаросту Краснокутськоi селищноi ради. '

4, Затвердити <положення про старосту Краснокутськоi селищноi рuд"u(Щодаток Л91). 
i

5, Контрол.ь за 
_виконанIим рiшення покласти на керуючого справамивиконавчого KoMiTeTy IHHy tIAHtlIШHY та на постiй"у *оri.'iю селищноi радиз питань освiти, культури, охорони здоров'я, соцiал""оaо захисту населення,молодi, спорту, законностi та депутатськоi етики (IHHy ковАльr. 

, ддsvvJrvllпл,

краснокугський селищний голова Iрина КАРАБУТ



!одаток ЛЬ 1

до рiшення XIV cecii
Краснокутськоi селищноi
ради VIII сшrикання
вiд 12. |0.202l р. М - иII

Положення про старосту
Kpu."oкyTcbкol селищноi ради

, 1. Загальнi положення

1.1. Ц.. Iоп:*ення розроблено 
"iдпо"iд"о до Констиryцii УкраiЪи,законiв Украiъи опро мiсцеве самоврядування В ykpaiHb, <<про службу ворГанах мiсцевого сЫовряДУванняо, ju*o"y V*рчiъ;-,lп;;' внесення змiн додеяких законiв Украihи щодо розвитку iнстиryту старост) вiд l4.07.20ri;o*yль l638_IX та iнших чинних нормативно-правових aKTiB.

1,2, Це ПОЛОЖеННЯ ВИЗНаЧае права i обов'язки старости, порядокпризначення, звiryвання, вiдповiдшlьнiсiь, припинейня ix повноважень та iншiпитаннrI, пов'язанi з дiяльнiстю старости.
1,3, Положення про старосту KpacHoKyTcbKoi селищноТ територiаlrьноiгромади затверджуеться радою та не потребуе перезатвердження радою новогоскJIикання.
1,4, Перелiк старостинських округiв Краснокутськоi селищноIтериторiалъноi |ромади, в яких запроваджуеться посада старости,затверджуеться Краснокутською селищною радою. У населеному пунктi, який еадмiнiстративним центром громади, посада старости не запроваджуеться.

i II. Правовий стаryс старости

2,1, Староста] е посадовою особою мiсцевого самоврядування, якапредставляе iнтереси села (сiл), селищ, що входять до вiдповiдногостаростинського округу.
2,2" Старо"1. € членом виконавчого KoMiTery КраснокутськоI селищноТ

Ради та виконуе своi Пос4довi обов'язки на постiйнiй ocHoBi.
2.з. Староста не може бути депутатом будь-якоi ради, сумiщати своюслужбову дiяльнiсть з iншою посадою, в тому числi на громадських засадах,займатися iншою оплачуваною (KpiM 

""*пчдuцькоТ, науковоТ i творчоТдiяльностi' медичноi практи*",. i".фукторськоТ та суддiвськоТ практики iзспорry) абО пiдприёмницькоi дiяльЙr"ro - "iд.rовiднодо 
.1.+ cT.l2 ЗаконуУкраiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaihi >. ]

2,4, ПоРядоК органiзаЦii роботи .rupo.r' визначаеться Законом УкраiЪи<Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, Законом Украiни кПро службу ворганах мiсцевого самоврядування>>,- iншими чинними нормативно-правовими
актами Украiни, а також цим ПоложенIuIм.



III. Повноваження старости

3.1. Вiдповiдно до cTaTTi 54| Закону У*рui"" <Про мiсцеве

самоврядування в YKpaiHi> староста:

i) -у.rо"новажений 
селищною радою, яка його затвердила, дlяти в

iHTepecax жителiв вiдповiдного старостинського округу у виконавчих органах

селищноi ради; ' 
.

2) бере участь у пленарних засiданнях селищноi ради та засlданнях ll

постiйних комiсiй з правом дорадчого голосу. Бере r{асть у засiданнях

виконавчого KoMiTeTy селищноТ ради;
3) мае право на гарантований виступ на пленарних засiданнях селищно1

ради, зьсiдан"ъх ii постiйних комiсiй та виконавчого koMiTeTy з питань, Що

.rо.уоr"ся iнтересiвlжителiв вiдповiдного старостинського округу,_ 
_:__л_л_. .

4)..,р-uжителяМвiДповiДногостаростинськогоокрУгУ-У-"i1,1:l1".:'
до*уr."riв, що подаються до органiв мiсцевого самоврядування та мlсцевих

органiв виконавчоi влади, а_ ,ь*о* у поданнi вiдповiдних документiв до

зЕвначених органiв. За рiшенням вiдповiдноr селищноi ради надае

чдriпri.rрчr"""i послуги таlаьо виконуе okpeMi завдання адмiнiстратора центру

надання адмiнiстративних послуг;

5) бере )часть в органiзачii виконання рiшень селищно1 ради, ll

виконавчогО KoMiTeTy, розпоряджень селищного голови на територii

вiдповiдного старостинського округу та У здiйсненнi контролю за ik
виконанням; 

" _i-,nTrtoTTi rтппппqитriй цевого бюджету в
б) бере rlacTb у пiдготовцi пропозиr\iЙ до проекту Mlct

частинi фiнансування програм, щЪ реалiзуються на територii вiдповiдного

старостинського округу;
7) вносиr" 

"ро"Ьзицii 
до виконавчого KoMiTery селищноi ради з питань

дiяльностi на теръторii вiдповiдного старостинського pfvv виконавчих

органiв ..п"щ"оi' рчд", пiдприемств, установ, органiзацiй комунальноТ

"nu."o.ri 
та iх посадових осiб;

8) бере й;;;" у пiдготовцi проектiв рiшень селищноi ради",щс

стосуються 11auiru ,r.р"rорiальноТ громади, розташованого на територiТ

вiдповiдного старостинського ОКРУry; _ . ^R,^,,^.
9) бере 

- 
fru.r" У здiПснЁн"i контролю за використанням об'ектiв

комунальноi Ъпч.rrо"ri, розташованих на територii вiдповiдного

старостинського окруry;
10) бере r{асть у здiйсненнi контролю за станом благоустрою

вiдповiдного старостинсько.о l*руry та iнформуе селищного голову, виконавчi

органи селищноi рали про результати такого контролю;

t 1) отримуе Bi4 
""*о"uurих 

органiв селищноi ради, пiдприемств, установ,

органiзацiй комуналiноi власностi та ik посадових осiб iнформачiю, докумеItти

i iатерiали, необхiднi для здiйснення наданих йому повноважень;



12) сприяс утворенню та дiяльностi органiв самоорганiзацii населення,
органiзацii та проведенню заг€uIьних зборiв, громадських слухань та iнших
форм безпосередньоi участi громадян у вирiшеннi питань мiсцевого значення у
вiдповiднойу старостинському окрузi;

13) здiйснюе iншi повноваження, визначенi
законами Украiни.

3.2. обов'язки старости:

1) додержуватися КонститучiТ та законiв Украiни, aKTiB Президента
УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, Регламенту Краснокутськоi селищноi
ради, цього Положення та iнших нормативно-правових aKTiB, Що визначають
ПОРЯДОК ЙОГО ДiЯЛЬНОстi Та взаемовiдносини з територiальною громадою,
органаI\4и мiсцевого самоврядування та ikнiми посадовими особами, громадою
та iT членами;

2) брати )л{астЬ У засiданнях виконавчого KoMiTeTy КраснокутськоТ
селищноi ради ;

3) брати участь в органiзацii та проведеннi зборiв членiв вiдповiдноТ
громади та в оформленнi документiв цих зборiв, вносити пропозицii до пор;;дку
денного зборiв, органiзовувати виконання рiшень зборiв членiв вiдповiдноi
громади та здiйснювати монiторинг ix виконання;

4) сприяти виконанню на територii вiдповiдного старостинського округу
програм, затверджених рiшенням Краснокутськоi селищноi ради, iнших akTiB
ради та iT виконавчого KoMiTeTy;

5) вести прийом членiв громади в межах вiдповiдного старостинського
округу згiдно з визначеним графiком прийому, здiйснювати монiторинг стану
дотримання ixHix прав i законних iHTepeciB У сферi соцiального захисту,
культури, освiти, фiзичноТ культури та спорту, житлово-комунаJIьного
господарства, реалiзацii ними права на працю та медичну допомоry; ;

б) вестИ облiк та узаг€rльнювати пропозицii членiв громади у межах
вiдповiдного старостинського окруry з питань соцiально-економiчного та
культурного розвитку цього старостинського округу, соцiального, побутового
та транспортного обслуговування його жителiв;

7) ПРИймати вiд членiв територiальноi громади у межах старостинського
ОКРУry ЗаЯВИ.- аДРеСОВанi органам мiсцевого самоврядування КраснокутськоТ
селищнОi ради та ixHiM посадовим особам, передавати ik за призначенням;

8) здiйснювати монiторинг благоустрою вiдповiдного старостинського
округу, вживати заходiв щодо пiдтримання його у н€rлежному cTaHi;

9) СПРИяТи Проведенню контрольних заходiв на територii вiдповiдl,ого
старостинського окруry (землекористування, довкiлля, об'екти житлово-
комунЕtльноi iнфраструктури тощо);

10) ЗДiйСнювати монiторинг дотримання на територii вiдповiдного
старостинського округу цромадського порядку, стану виконання, встановлених
рiшеннями 

"КраснокутськоТ 
селищноi ради, правил iз питань благоустрою

цим Законом та iншими



територii населених пунктiв територiальноi
чистоти i порядку тощо;

11) здiйснювати контроль за дотриманням
комун€rльноТ власностi територiа_гlьноi громади,

громади, забезпечення в них

правил використання об'ектiв

що ршташованi на територii

самоорганiзацii населення у

третини депутатiв - у
роботу перед такою

вiдповiдного старостинського окруry;
L2) сприяти дiяльностi органу (органам) самоорганiзацii населення

вiдповiдного старостинського округу;
13) надавати практичну допомоry органам

виконаннi ними своiх завдань та повноважень;
14) не допускати на територii вiдповiдного старостинського округу дiй чи

бездiяльностi, якi можуть зашкодити iHTepecaM KpacHoKyTcbKoi селищноТ

гом першого кварталу

року, наступного за звiтним, а на вимоry не менш як

визначений селищною радою TepMiH, звiтус про свою

радою, жителями старостинського окруry. Заслуховування ЗВiТУ СТаРОСТИ ПеРеД

жителями старостинського окруry вiдбуваеться на вiдкритiй зустрiчi, у спосiб,

що дае можливiсть жителям старостинського округу поставити запитання,

висловиТи зауваЖеннЯ та внестИ пропозиЦii. IнформаЦiя про вiдповiдну зустрiч,

а також письмовий звiт старости оприлюднюються на офiцiйному веб-сl,йтi

селищноi ради та розмiщуються у примiщеннi ради не пiзнiше нiж за ciM
календарних днiв до дня проведення вiдповiдноТ зустрiчi.

16) дотримуватися правил службовоi етики, встановлених нормативно-

правовими актами Украiни, iншими актами;
17) виконувати поточнi доручення КраснокутськоТ селищноi ради та iT

виконавЧого KoMiToTy, селищнОго голови та його заступникiв звiтувати про ik
виконання;

18) забезпечувати зберiгання офiцiйних документiв, пов'язаних iз

мiсцевим самоврядуванням вiдповiдного старостинського окруц,
забезпечувати доступ до них осiб, яким це право надано у встановлеtrому

чинним законодавством порядку;
19) вести контроль за дiловодством, облiком звiтнiстю iз передачею

документiв до apxiBy;
20) 

"чдu"чr" 
довiдки про скJIад ciM'i та про наявнiсть у фiзичноi особи

земельних дiлянок, в тому числi для оформлення соцiальних виплат та

допомогИ пО безробiттЮ населеннЮ старостинського округу, довiдки-

характеристики фiзичним особам, якi проживають на територii вiдповiдного

старостинського о*ру.у, iншi довiдки, що стосуються громадян, якi мешкають в

старостинському окрузi, складати акти обстежень;
21) погоджувати Meжi земельних дiлянок,

вiдповiдного старостинського окруry;
якi знаходяться на територiТ

22) здiйснювати нотарiалыli дiТ, керуючись у своiй дiяльностi законами

укратни та iншими нормативно-правовими актами;

2З) забезпечувати своечаснiсть та повноту сплати мiсцевиХ податкiв на

територiт вiдповiдного старостинського округу;



24) приймати участь у засiданнях опiкунськоi ради;
25) проводити монiторинг та облiк кризових сiмей,

скрутних життевих обставинах, а також громадян, якi мають
до чинного законодавства Украiни;

26) шанобливо ставитися до

.,a

rкителiв села (сiл), селиIца вiдповiдного

що опинили; у
пlльги вlдповlдно

старостинського окруry та належним чином проводити роботу з ik зверненнями
до органiв мiсцевого самоврядування;

27) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення :

28) здiйснювати iншi обов'язки, визначенi цим Положенням та
посадовою iнструкцiсю.

3.3. Староста мас право:

l) офiцiйно представляти |ромаду, ii членiв в органах мiсцевого
самоврядування Краснокутськоi селищноi територiшlьнот громади;

2) одержувати вiд органiв мiсцевого самоврядування Краснокутськот
селищнОi теритОрiальноi громади та ikHix посадових осiб, а ,u*o* вiд
пiдприемств, установ, органiзацiй комунальноi форми власностi, щс
розташованi на територiТ громади, iнформацiю, документи та матерiали, якi
стосуються життсдiяльностi вiдповiдного старостинського окруry;

3) вносити пропозицiТ до порядку денного засiдань 
""*опuu"ого 

KoMiTeTy
Краснокутськоi селищноI ради з питань, якi стосуються iHTepeciB вiдповiдноi
цромади в межах вiдповiдного старостинського окруц, оголошувати на
засiданнях виконавчого KoMiTery тексти заяв Ta.".p"."i вiдповiдноi фомади, ii
членiв iз питань, Що стосуються iHTepeciB громади чи iHTepeciB териiорiальноi
громади загалом;

4) поруШуватИ у виконавчомУ KoMiTeTi KpacHoKyTcbKoi селищноТ радипитання про необхiднiсть проведення перевiрок iз питань, вiднесениi до
компетеНцii," радИ та iT органiв, дiяльноСтi пiдпрИемств, установ i органiзацiй,
РОЗТаШОВаНИХ На ТеРИТОРii ВiДПОвiдного старостинського округу, незалежно вiд
форми власностi;

5) вносити прgпозицii щодо усунення недолiкiв i порушень керiвни,:ам
пiдприемств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми "nu.ro.ri 

i органiв,
ДiЯЛЬНiСТЬ ЯКИХ ПеРевiрялася вiдповiдно до пiдпунктуЪ ц"о.о пункту, а також
органам, яким вони пiдпорядкованi, порушувати питаннrI про притягнення до
вiдповiдальностi осiб, iз вини яких ст€UIося порушення;

б) пропонуватй питання для розгляду органу (органам) самоорганiзацiт
населення вiдповiдного старостинського окруry;

7) звертатисЯ до державниХ та правОохоронних органiв у разi виявлення
порушень громадського порядку на територii вiдповiдного старостинського
окруry.

3.4. Iз метою запобiгання негативним наслiдкам ре€rльного, потенцiйlrэго
l.конфлlкту tHTepeciB староста не бере участь у розглядi, пiдготовцi та прийняттi

виконавчим KoMiTeToM Краснокутськоi селищноi рuд" рiшень, де може
виникнути конфлiкт його iHTepeciB, З4 умови самостiйного публiчного



IV.ПорядокнабУттятаприпиненняпоВноВаженЬсТарости

4.1. Староста затверджуеться Краснокутською селищною радою на строк

fi повноважень за пропоa"цiaa селищного голови що вноситься за результат8ми

громадського "Ё;;;Б;;;;(.роruо.ьких 
слухань, збоРiВ ГРОМаДЯН, iНШИХ фОРМ

консУльтацiйзГроМадськtстю),проВеДеноГоУМежахвiДповiДного
старостинського окруry' ' tповiдною селищною радою уСтаростинський округ утворюеться вlд

складi одного або декiл"пЬ* населених пунктiв (KpiM адмiнiстративного центру

територiа-гrьнот громади), на територii якого" (яких) проживае не менше 500

жителiв. При yTBopeHHi старостинських округiв враховуються iсторичнi,

природнi, .r"i.rii, _iйо"i та iншi чинникй, що :_l]j:lrTb 
на соцiально_

економiчний розвиток таких старостинських округiв та вiдповiдноi

територiальноi громади.
Кандидатура старостИ вноситься на громадське обговорення (громадськi

слухання, збори громадян, iншi форми консультацiй з громадськiстю)

селищним головою та вважаеться погодженою з жителями вiдповiдного

старостинського округу, якщо в результатi громадського обговорення

(громадських lп*аь, зборiв громадян, iнших форм консультацiй з

громадськiстю) отримала таку пiдтримку у старостинському окрузi:

з кiлькiстю жителiв до 1500 - бiльше )0 
"iд,откiв 

голосiв жителiв вiд

загалъноi кiлькостi жителiв вiдповiдного старостинського окруц, якi €

.роru*"ами Украiни i Маry,ТЬ_Право голосу на виборах;

з кiлькiстю жителiв вiд tsbO до 10 тисяч - бiльше 17 вiдсоткiв голосiв;

за резулътатами проведеного громадського обговорення (громадських

слухань, зборiв громадян, i"r"* форм консультацiй з громадськiстю)

кандидатури старости складаеться протокол, "*,й 
мае мiстити TaKi вiдомостi:

дата (перiод) i 
- 
мiсце проведення громадського обговорення (громадських

слухань, зборiв громадян, iнших форм консультацiй з громадськiстю), кiлькiсть

жителiв вiдповiдного старостинського окруry, якi с громадянамi__У_ir:: t

маютЬ право ,ой.У 
"u ""Ъорах, 

вiдомостi про кандидатуру старости, кlлькlсть

уlасникi" rр",i"о;;;, ;gзЪ""Ъi,i:_ g:y:aських слухань, зборiв громадян,

iншиХ форМ консультацlи з громадськiстю), якi пiдтримаrrи вiдповiдну

кандидаТУру, iЗ зuвначеНням прiзВиЩа, власного iMeHi (ycix власних iMeH) та по

батьковi (за наявностi), "",пЪ, 
мiсяця i року народження, серiI та номера

паспорта громадяНина Украiни (тимчасового пЬсвiдчення громадянина Украiни

- для осiб, недавно прийнятих до громадянства Украiни), що засвiдчуеться

пiдписом таких учасникiв,
кандидатура старости вiдповiдного старостинського окруц, не

пiдтримана селищною радою, не може бути поВТОРНО ВНеСеНа О'1 i"T:rT,':y,
в цьому старостинському окрузi протягом поточного скJIикання вlдповlдноl

селищноi ради.



Порядок проведеннJI громадського обговорення (громадських слухань,
зборiв |ромадян, iнтттих форм консультацiй з громадсiкiстю) *u"дrju.ур,
старости затверджуеться селищною радою.

4.2. СтаростоЮ може бутИ |ромадяНин , УкРаiни, якиЙ дФсяг
вiсiмнадцятирiччя. Старостою не може бути |ромадянин Украiни, який мас
СУДИМiСТЬ За ВЧИНеННЯ ТяЖкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти
виборчих прав |ромадян чи корупцiйного злочину, якщо ця судимiстi не
погашена або не знята в установленому законом порядку та, який досягнув
граничного BiKy перебування на службi в ОМС.

4.3. Повноваження старости припиняються достроково у разi:
1) йогО зверненНя з особИстоЮ заявоЮ до КрасНокутськоi селищноi ради

про скJIадення ним повноважень старости (з дня прийняття вiдповiдною радою
рiшення, яким береться до вiдома з€вначений факт);

2) припинення громадянства Украiъи або виiъду на постiйне проживацня
за межi Украiни (з дня прийняття вiдповiдною радою рiшення, яким б.р.r"." до
вiдома з€вначений факт);

3) набуття громадянства iншоi держави (з дня прийняття вiдповiдною
радою рiшення, яким береться до вiдома з€вначений факт);

4) набрання законноi сили обвинувальним Ъироком суду щодо нього
(з дня, наступного за днем одержання радою або iT виконавчим KoMiTeToM копii
вiдповiдного рiшення суду, без прийняття рiшення вiдповiдноi ради);

5) набрання законноi сили рiшенням суду про притягнення його до
вiдповiдальностi за правопорушення, пов'язане з корупцiею, яким накJIадено
стягнення у видi позбавлення права займати посади або займжися дiяльнisлю,
що пов'язана з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування (з
ДНЯ, НаСТУпного за днем одержання радою або if виконавчим KoMiTeToM копii
вiдповiдного рiшення суду, без прийнrIття рiшення вiдповiдноi ради);

6) набрання законноi силl,t рiшенням суду про визнання його активiв або
активiв, набутих за його дорученням iншими особами або в iнших
передбачених статтеIо 290 I_{ивiльного процесуirльного кодексу Украiни
випадках, необrрунтованими та ix стягнення в дохiд держави (з дня, наступного
за днем одержання радою або ii виконавчим KoMiTeToM копiТ вiдповiдного
рiшення суду, без прийняття рiшення вiдповiдноi ради);7) набрання законноi сили рiшенням суду про визнання ly:ого
недiездатним, безвiсно вiдсутнiм чи оголошення померлим (з дня, наступного
за днем одержання радою або ii виконавчим KoMiTeToM копii вiдповiдного
рiшення суду, без прийняття рiшення вiдповiдноi ради);

8) його cMepTi (з дня cMepTi, засвiдченоi свiдоцтвом про смерть);
9) за рiшенням Краснокутськоi селищноi ради, якщо BiH порушу€

конституцiю або закони Украiъи, права i свободи |ромадян, не забезпечус
здiйснення наданих йому повноважень. Рiшення про дострокове припинення
повноважень старости рада приймае тасмним голосуванням бiльшiстю голосiв
вiд загального складу Ради. !острокове припинення повноважень у цьому
випадку - з дня прийняггя вiдповiдноrо радою рiшення про достроr:ове
припинення повноважень старости.



4.4. Повноваження старости можуть бути достроково припиненi за

рiшенням Краснокутськоi селищноi ради.

V. Органiзацiя дiяльностi старости

5.1. Мiсце та режим роботи, правила внутрiшнього розпорядку,
дiловодства та iншi питання органiзацii дiяльностi старости визначаються
Краснокутською селищноi радою та ii виконавчим KoMiTeToM. Режим роботи
старости вiдповiдае режиму роботи Краснокутськоi селищноi ради.

5.2. Мiсцезнаходження, робоче мiсце старости:

- за адресою: 62040, XapKiBcbKa область, Богод}хiвського району, село
В'язова, вулиця Слобожанська, 2 знаходиться адмiнiстративна булiвля
виконавчого KoMiTeTy КраснокутськоI селищноi ради В'язiвського
старостинського округу, яка с робочим мiсцем старости Ольги
ГЕРМАНОВСЬКОi, осередку органу мiсцевого самоврядування даного
старостинського окрУгу;

- за адресою: 62025, XapKiBcbKa область, Богодухiвського району, село
Качалiвка, вулиця Шкiльна, 5 знаходитьGя адмiнiстративна булiвля
виконавчого KoMiTeTy Краснокутськоi селищноi ради Качалiвського
старостинського округу, яка е робочим мiсцем старости Лариси HIKOHOBOI
осередку органу мiсцевого самоврядування даного старостинського округу;

- за адресою: 62043, XapKiBcbKa область, Богодухiвського району, село

старостинського округу, яка е робочим мiсцем старости Юрiя ТИМЧЕНКО
осередку органу мiсцевого самоврядування даного старостинського округу;

виконавчого комlтетyJ Краснокутськоi селищноi ради Козiiвського
старостинського округу, яка е робочим мiсцем старости Лариси ЗАСLЪ,
осередку органу мiсцевого самоврядування даного старостинського округу.

- за адресою: б2030, XapKiBcbKa область, Боголухiвського району, село
КолонтаiЪ, вулиця I-{ентральна, |07 - знаходиться адмiнiстративна будiвля
виконавчого KoMiTeTy KpacHoKyTcbKoi селищноi ради КолонтаiЪського
старостинського округу, яка е робочим мiсцем старости Леонiда
ГОFI[IАРЕНКО, осередку органу мiсцевого самоврядування даного
старостинського окруry;

- за адресою: 62042, XapKiBcbKa область, Богодухiвського району,
смт.Костянтинiвка, вулиця Щентра.гlьна, 9l знаходиться адмiнiстративна
будiвля виконавчого KoMiTery Краснокутськоi селищноi ради
Костянтинiвського ёrчро.r"нського округу, яка е робочим мiсцем .ruрЪ.r"
Юрiя КОНЮrrrFНКА, осередку органу мiсцевого самоврядування даного
старостинського округу;



- за адресою: 620з2, XapKiBcbKa область, Богодухiвського району, село
Любiвка, вулиця Слобожанська, I20 - знаходиться адмiнiстративна будiвля
виконавчого KoMiTeTy Краснокутськоi селищноi ради Любiвського
старостинського округу, яка е робочим мiсцем старости BiKTopa шJUIпкIнд,
осередку органу мiст(евого самоврядування даного старостинського округу;

- за адресою: 62020, XapKiBcbKa область, Богодухiвського району, село
Мурафа, вулиця I_{ентрапьна, 4l знаходиться адмiнiстративна булiвля
виконавчого KoMiTeTy КраснокутськоТ селищноi ради Мурафського
старостинського округу, яка е робочим мiсцем старости Вадима липового
осередку органу мiсцевого самоврядування даного старостинського округу;

- за адресою: 62051, XapKiBcbKa область, Богодухiвського району, село
ОлексiТвка, вулиця Шкiльна, l знаходиться адмiнiстративна булiвля
виконавчого KoMiTeTy КраснокутськоТ селищноТ ради олексiТвського
старостинського округу, яка е робочим мiсцем старости Лiлii лучковськоi
осередку органу мiсцевого самоврядування даного старостинського округу ;

- за адресою: 620|з, XapKiBcbKa облаСть, Богодухiвського району, село
ПархомiВка, вулиЦя евгена Лисенка, 1 - знахОдитьсЯ адмiнiстРативна будiвля
виконавчого KoMiTeTy Краснокутськоi селищноТ ради Пархомiвського
старостинського округу, яка с робочим мiсцем старости евгенiя сIлIнд
осередку органу мiсцевого самоврядування даного старостинського округу;

- За аДРеСОЮ: 620З4, XapKiBcbKa область, Богодухiвського району, село
Рябоконеве, вулиця Яблунева, 4 знаходиться адмiнiстративна булiвля
виконавчого KoMiTeTy КраснокутськоТ селищноi ради Рябоконiвського
старостинського округу, яка с робочим мiсцем старости Зiнаiди медведевоi,
ОСеРеДКУ ОРГаНУ мiсцевого самоврядування даного старостинського округу;

- За аДРеСОЮ: 62010, XapKiBcbкa область, Богодухiвського району, село
Каплунiвка, вулиця I_{ентральна, 18 - знаходиться адмiнiстративна будiвля
виконавчого KoMiTeTy КраснокутськоТ селищноТ ради Каплунiвського
старостинського округу, яка е робочим мiсцем старости Свiтлани курило,
осередку органу мlсцевого самоврядування даного старостинського округу.

5.З. ГРафiК прийому жителiв старостою затверджуеться рiшенням
виконавчого KoMiTeTy.

5.4. IНфОРМацiйне, матерiально-технiчне та фiнансове забезпечення
дiяльностi старости здiйснюеться виконавчим KoMiTeToM КраснокутськоТ
селищноi ради i фiнансуеться за рахунок бюджету Краснокутськот
селищноi ради.

5.5. CTapocTi вида€тьсЯ номерна печатка та штамп, вlдповlдно до
старостинського округу, з метою надання адмiнiстративних послуг жителям
старостинського окруry.

YI. ПiДЗВiТнiсть, пiдконтрольнiсть та вiдповiдальнiсть старости

6.1. ПРИ ЗДiйсненнi наданих повноважень староста с вiдповiдальний i
пiдзвiтний радi та пiдконтрольний селищному головi.
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6.2. Староста ,оже бути притягнений до матерiагrьноi, цивiльноi,
адмiнiстративноi та кримiншlьноi вiдповiдальностi, визначеноi чинним
законодавством Укр4iни.

6.з - Шкода, заподiяна юридичним i фiзичним особам у результатiнеправомiрних рiшень' дiй або бездiяльностi старости, вiдшкодовуеться за
рахунок його власних коштiв У порядку, встановленому чинним
законодавством Украiни. Спори про поновлення порушених прав юридичних i
фiзичних осiб, що виникають у результатi рiшБ"", дiй i" беiдiяльностi
старости, вирiшуються в судовому порядку.

Секретар ради Валентина ОВЧАРЕнко
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