
yKPAiHA
КЕГИЧIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХЧПI ПОЗАЧЕРГОВА СЕСIЯ ЧПI СКЛИКАННЯ
рIшЕння

20 жовтн я 202l року смт Кегичiвка ль 4144

Про затвердження Положення
про старосту Кегичiвськоi селищноi
ради

З метою нtшежноi органiзацii роботи Кегичiвськоi селиtt{ноi ради
та органiзацii роботи старост, забезпечення представництва iHTepeciB жителiв
старостИнськиХ округiВ КегичiвСькоТ селИщноi ради, вiдповiдно до Закону
УкраТнИ кПрО внесеннЯ змiН дО деяких законодавчих aKTiB УкраТни
ЩОДО РОЗВиТку iнституту старост>, керуючись статтями 4, |О,25-26, 42, 54|, 59
ЗаконУ УкраiнИ <ПрО мiсцеве самовряДування в YKpaTHi>>, Кегичiвська селишIна
Рада

ВИРIШИЛА:

1.Затвердити Положення про старосту Кегичiвськоi селищноТ ради,
що дода€ться.

2. Наджи згоду та уповноважити Кегичiвського селищного голову Антона
ДОЦЕFКА, На СТРОК його каденцii, на вирiшення кадрових та iнших питань,
пов'язаних iз дiяльнiстю старост Кегичiвськот селищноi Ради,

3. Визнати таким, що втратило чиннiсть рiшення XI ceciT VIII скликання
Кегlrчiвськоi селищноi Ради вiд 30 червня 2021 року Jъ 1728 uПро затвердження
ГIоложення про старостУ населених пунктiв Кегичiвськоi селищноi ради у новiй
редакцii>.

4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю
з питань Регламенту, забезпечення, охорони та захисту прав людини
i громадян}Iна, законl-tостi громадського 

- 
порядку, дегIутатськоТ дiяльностi

та етики, розвитку пliсцевого самоврядування КегичiвськоТ селищноТ ради
(голова KoMicii Iрина ЛЕШКО).
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшення XVIII позачерговоТ ceciT ИII
скликання КегичiвськоТ селищноТ ради
20 жовтн я 2021 року J\Ъ 4144

ПОЛОЖЕННЯ
про старосту Кегичiвськоi селищноТ ради

I-{e ПОЛОЖення розроблено вiдповiдно до Конститучii Украiни, законiв
УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>>, <Про службу в органах
мiсцевого самовряДування), <Про запобiгання корупцii>, iнших aKTiB
законодавства Украiни, визначас права та обов'язки старости, порядок його
ЗаТВерДЖення та припинення повноважень, порядок звiтностi, вiдповiдальностi
та iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю старости.

1. Правовий стаryс старости

1.1. СТаРОСта (далi - староста) е посадовою особою мiсцевого
СаМОВРяДУВання, яка представляс iнтереси жителiв вiдповiдного
старостинського округу Кегичiвськоi селищноТ ради.

1.2. ПРавоВоЮ основою дiяльностi старости с Конституцiя УкраТни, закони
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>, кПро службу в органах
мiсцевого самоврядування>, <Про запобiгання корупцii>, iншi акти
ЗаКОНОДаВСТВа УкраiЪи, рiшення сесiй КегичiвськоТ селищноi ради,ii Виконавчого KoMiTeTy, розпорядження Кегичiвського селищного голови,

ради за посадою i працювати в ньому на постiйнiй ocHoBi.
1.3. СТароста не може мати iнший представницький мандат, сумiщати

свою службову дiяльнiсть з iншою посадою, У тому числi на громадських
ЗаСаДаХ, ЗаЙматися iншою оплачуваною (KpiM викладацькоТ, науковоi та творчоТ
ДiЯЛьнОстi, медичноi практики, iнструкюрськоТ чи суллiвськоi практики
iз спорту) або пiдприемницькоi дiяльностi.

1.4. ПОряДок органiзацii роботи старости визнача€ться законами УкраТни
ППРО мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, <Про службу в органах мiсцевого
СаМОВРЯДУВаННя), <Про запобiгання корупцiТ> та iншими актами законодавства
УКРаТНИ, циМ Положенням, рiшеннями сесiй КегичiвськоТ селищноТ ради,
if ВИКОнаВЧоГо KoMiTeTy, розпорядженнями Кегичiвського селищного голови.

1.5. На старосту llоширюються обмеження, визначенi Законом YKpaiHlr
кПро запобiгання корупцiТ>.

Положення про старосту КегичiвськоТ селищноi ради (далi - Положення).
СТаРОСта Може бути членом Виконавчого KoMiTeTy Кегичiвськоi селиrцноТ



2

2. Порядок затвердя(ення на посаду та припинення
повноважень старости

2.1. СТаРОсТа Затверджуеться Кегичiвською селищною радою на строк tt
повноважень за пропозицiею Кегичiвського селищного голови, що вноситься за
результатами |ромадського обговорення (громадських слухань, зборiв
ГРОМаДЯН, iНШих фор' консультацiЙ з |ромадськiстю), проведеного у межах
вiдповiдного старостинського окруry.

2.2. Кандидатура старости вноситься на громадське
(громадськi слухання, збори громадян, iншi форми

жителiв
округу,

голосiв
округу,

обговорення
консультацiй

з |ромадськiстю) селищним головою та вважаеться погодженою з жителями
вiдповiдного старостинського окруц, якщо в результатi громадського
обговорення (громадських сл).хань, зборiв громадян, iнших форп,r консультацiй
з |ромадськiстю) отрим€rла таку пiдтримку у старостинському окрузi:

з кiлькiстю жителiв до 1500 - бiльше 20 вiдсоткiв голосiв
ВiД ЗаГалЬноi кiлькостi жителiв вiдповiдного старостинського
якi е громадянами УкраiЪи i мають право голосу на виборах;

з кiлькiстю жителiв вiд 1500 до 10 тисяч - бiльше 17 вiдсоткiв
ЖИТелiв вiд загальноТ кiлькостi жителiв вiдповiдного старостинського
якi е громадянами УкраiЪи i мають право голосу на виборах;

2.3. Кандидатура старости вiдповiдного старостинського окруц,
не пiдтримана селищною радою, не може бути повторно внесена
ДЛЯ ЗаТВерДження в цьому старостинському окрузi протягом поточного
скликання вiдповiдноi селищноi ради.

2.4. ПОРЯДОК ПроВеденнrI громадського обговорення (громадських слухань,
зборiв |ромадян, iнших форм консультацiй з |ромадськiстю) кандидатури
старости затверджуеться селищною радою.

2.5. Повноваження старости можуть бути припиненi за рiшенням
кегичiвськоi селищноi ради у випадках та в порядку, визначених
законодавством УкраiЪи.

2.6. У РаЗi тимчасовоi вiдсутностi старости вiдповiдного старостинського
округу Кегичiвськоi селищноi ради (у зв'язку з вiдпусткою, тимчасовою
непрацездатнiстю тощо) його обов'язки виконуе iнша посадова особа,
визначена розпорядженням Кегичiвського селищного голови.

2.7. На посаду старости може бути затверджена особа, яка е |ромадянином
УкраiЪи, яка мае правО голосУ вiдповiдцо до cTaTTi 70 Конституцii Украiни,
незалежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших
цереконань, cTaTi, етнiчноГо та соцiальногО походження, майнового стану.

2.8. На посаду старости не може бути призначена особа, Щодо якоi наявнi
обмеженrrя, пов'язанi з прийнятгям на службу в органи мiсцевого
самовряДуваннЯ та проходЖенняМ служби, визначенi Законами Украiни
<про службу в органах мiсцевого самоврядування) та кпро запобiгання
корупцiЬ>.
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2.9.на посаду старости не може бути затверджена особа, яка мае судимiсть
за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримiнального
правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупцiйного
кримiнального правопорушення, якщо ця судимiсть не погашена або не знята
в установленому законом порядку, а також особа, визнана судом недiездатною.

2.10. Староста, який вперше приймасться на службу в органи мiсцевого
самоврядування, набувае повноважень посадовот особи мiсцевого
самоврядування з моменту складання ним Присяги у порядку, передбаченому
Законом Украiни <Про службу в органах мiсцевого самоврядування).

ОСОба, ЯКа ЗаТВерджусться на посаду старости i мае стаж служби в органах
мiсцевоГо самовРядування, набувае повноважень старости У день прийняття
вiдповiдного рiшення Кегичiвськоi селищI{оТ ради.

2.||. Пiдстави припинення повноважень старости:
2.||.1. KpiM ЗаГаJIьн}Iх пiдстав, передбачених Кодексом законiв про працю

УКРаiНИ, СЛУжба в органах мiсцевого самоврядування припинясться на пiдставi
i В ПОРЯДкУ, виЗначених Законами УкраТни <Про мiсцеве самоврядування
В YKpaTHi>, uПро службу в органах мiсцевого самоврядування)) та iншими
законами УкраТни, а також у разi:

2.||.2. Порушення посадовою особою
передбаченоi статтею 1 1 Закону Украiни
самоврядування>;

мiсцевого самоврядування Присяги,
uПро службу в органах мiсцевого

2.11.3. ПорУшеFIня умов реалiзацii права на службу в органах мiсцевого
СаМОВРЯДУВаНня (стаття 5 Закону УкраТни <Про службу в органах мiсцевого
самоврядування>>);

2.11.4, Виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають
ПеРебУванню на службi, чи недотримання вимог, tIов'язаних iз проходженням
служби в органах мiсцевого самоврядування (стаття
uПро службу в органах мiсцевого самоврядування>);

12 Закону УкраТни

2.I2. Повноваження старости припиняються достроково у разi:
2.12.1. Його Звернення з особистою заявою до ..п"щ"оi ради lrро складення

ним повноважень старости;
2.12.2. Приплtнення громадянства УкраТни або виТзду на постiйне

проживання за межi Уrсраiни;
2.|2.З. Набуття громадянства iншоi держави;
2.|2.4. Набрання законноi сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
2.12.5. Набрання законноi сили рiш9нням суду про притягнення його

ДО ВiДПОвiдальностi за правопорушення, пов'язане з корупцiею, яким накладено
СТЯГНеННя У видi позбавлення права заЙмати посади або займатися дiяльнiстю,
ЩО ПОв'яЗаНа З виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

2.12.6. Набрання законноi сили рiшенням суду про визнання його активiв
абО аКТивiв, набутllх за йсlго дорученням iншиttи особапли або в iнших
ПеРеДбаЧеНих сТаттею 290 Щивiльного процесу€Lльного кодексу Украirrи
випадках, необГрунтованими та ix стягнення в дохiд держави;



2.12.7. Набрання законноi
недiездатним, безвiсно вiдсутнiм

2.12.8. Його cMepTi;

4

сили рiшенням суду про визнання його
чи оголошення померлим;

припиняються достроково, а вiдповiдна особа

виступ на пленарних засiданнях
постiйних комiсiй та виконавчого
iHTepeciB жителiв вiдповiдного

2,|2,9, За застосування дисциплiнарних стягнень, бiльше 2 разiв. згiдно
iз труловим законодавством Украiни;

? 1210. За рiшенням Кегичiвськоi селищноТ ради.
2.1з. Повноваження старости можуть 

'бути 
достроково припиненiза рiшенням селищноТ ради, якщо BiH порушуе Конституцiю або закони

УкраТни, права i свободи громадян, не забезпечус здiйсн.""" наданих йомуповноважень, Рiшення про дострокове припинення повноважень старостиселищна Рада приймае вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв
вiд загального складу ради.

2.|4. Повноваження старости
звiльняеться з посади:

- з пiдстав, зазначених у пiдпунктах 2.12.I., 2.12.2., 2.|2.з. пункту 2.I2.
цього ПоложенНЯ, - з дня прийняття селищною радою рiшення, яким береться
до вiдома з€вначений факт;

- з пiдстав, зазначених у пунктах2.12.4,,2.|2.5.,2.|2.6.,2.12.7. пункту 2.|2.
цього ПоложенНЯ, - з дня, наступного за днеN,I одержання селищною радою абоif виконавчим KoMiTeToM копii вiдповiдного рiшення сУДУ, без прийняття
рiшення селищноi ради;

- З ПiДСТаВИ, ЗаЗНаЧеНОТ У пунктi 2.|2.8. пункту 2.12. цього положення -
з дня cMepTi, засвiдченоi свiдоцтвом про смерть;- з пiдстави, зазначеноТ у пунктi 2.|2.9., 2.|2.|О. пункту 2.12. цьогоположення, - з дня прийняття селищною радою рiшення про дострокове
припинення повноважень старости.

3. Повноваження та обовrязки старOсти

3.1. Повноваження старости

з, 1.1. Предста.вля€ iнтереси жителiв вiдповiдного старосl.инського округу
виконавчих органах Кегичiвськоi селищноТ рuд".

з.\.2. Бере участЬ у пленарних засiДаннях КегичiвськоТ селищноТ ради
та засiданнях iT постiйних комiсiй.

3.1.3. Мае право на гарантований
КегичiвськоТ селиrцноТ ради, засiданнях iT
KoMiTeTy з питань, що стосуються
старостинського округу.

ради

. з,1,4. Сприяе жItтелям вiдповiдного старостинського округу у якiснiй
пiдготовцi документiв, що подаються до селищноi ради, ii Виконавчого
комiте,гу.

з,1,5. Бере участь в органiзацiТ виконання рiшень сесiй КегичiвськоiселищноТ ради, ii Виконавчого lcoMiTeTy, розпоряджень Кег.ичiвського
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селищного голови на територii вiдповiдного старостинського округу
та у здiйсненнi контролю за ix виконанням.

3.1.6. Бере участь у пiдготовцi пропозицiй до проскту бюджету селищноТ
РаДи В частинi фiнансування програм, що реалiзуються на територii
вiдповiдного старостинського округу.

з.I.7 . Вносить пропозицiТ до Виконавчого KoMiTeTy Кегичiвськоi
селищноi ради з питань дiяльностi на територii вiдповiдного старостинського
округу, виконавчих органiв селищноi ради, пiдприемств, установ, органiзацiй
комун€шьноi власностi та ix посадових осiб.

3.1.8. Бере участЬ у пiдгоТовцi прОектiВ рiшенЬ КегичiвськоТ селищноТ
ради, що стосУються майна територiальноТ громади, розташованого на територii
вiдповiдного старостинського округу.

3.1.9. Бере участЬ У здiйсненнi контролю за використанням об'ектiв
комунальноi власностi, розташованих на територii вiдповiдного
с,гаростинського округу.

з.1.10. Бере участЬ У здiйсненнi контролю за станом благоустрою
вiдповiдного старостинського округу та iнформуе селищного гоJIову, виконЬвчi
органи селищноi ради про його результати.

3.1.11. Отримуе вiд виконавчих органiв КегичiвськоТ селищноТ ради,
пiдприемств. ycTaI{oB, органiзацiй комун€lJIьноi власностi та iх посадових осiб
iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для здiйснення наданих йому
повноважень.

3.1.|2. Сприяе утвореннЮ та дiяльностi органiв самоорганiзацii
населення, оргаtliзацii,га проведенню заг€шьних зборiв, громадських слухань та
iнших форrur безгtосередньоi участi громадян у вирiшеннi питань мiсцевого
значення 1, вiдповiдному старостинському окрузi.

3.2. Повноваження старости, як посадовоi особи Кегичiвськоi
селищнОI ради, на териТорii вiдПовiдногО старостинського округу

з.2,|. Вчинення нотарiальних дiй, вiдповiдно до частиI{ 1-5 cTaTT,i
З7 Закону УкраТни <Про HoTapiaT>.

з.2.2. Повноваження у сферi державноi ресстрацii aKTiB цивiльного с,гану,
передбаченi частиною 2 cTaTTi б Закону Украiни uПро державну ресстрацiю
aKTiB цивiльного стану)).

з.2-з. Повноваження у сферi реестрdцii мiсця llроживання фiзичних осiб,
передбаченi Законом Украiни <Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця
проживання в YKpaiHi>.

З.2.4. Врrдачi довiдок та iнших документiв.
з.2-5. Ведення облiку вiйськовозобов'язаних, згiдно iз положенняI\{и

Порядку органiзацii та ведення вiйськового облiку призовникiвi вiйськовозобов'язаних, затвердженого постановоIо Кабiнету Мiнiс,грiв
Украiни вiд 07 грудня 201б року JЮ 921.
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З.2.6. ВеДеННЯ облiку наявних юридичних, фiзичних осiб-пiдприемцiв,
фiзичних осiб, власникiв бджолосiмей, врх, свиней, птицi тощо, складання
вiдповiдних звiтiв;

3.2.7. ЗДiйСНення заходiв, передбачених Кодексом цивiльного захисту
Украiни.

З.2.8. ВикОнання функцiй адмiнiстратора при наданнi адмiнiстративних
послуг.

З,2.9. ВеДення погосподарського та поземельного облiку в розрiзi
КОЖНОГО, З розташованих в межах старостинського округу. Ведення облiку
власникiв землi та землекористувачiв.

з.2.10. Виявлення фактiв домашнього насильства i насильству
За ОЗНаКОЮ cTaTi та повiдомлення про них не пiзнiше однiеi доби першого
заступнИка селиЩногО голови, нач€Lпьника служби у справах дiтей селищноi
РаДИ, ВiДповiДа_гrьну особу вiддiлу соцiального захисту населення Кегичiвськоi
селищноi ради.

СТаРОСта с персонаJIьно вiдповiдальним за забезпечення свосчасного
Та ефективного вжиття заходiв у сферi запобiгання та протидiТ домашньому
НаСИЛЬСТВУ i насильству за ознакою cTaTi на територiТ вiдповiдного
старостинського округу.

З.2.11. Вlrконання iнших визначених законодавством УкраТни та актами
Кегичiвськоi селищноТ ради повноважень, в тому числi, делегованих.

3.3. Обов'язки старости

3.3.1. !одержуватися Конституцii Украiни, законiв Украiни, aKTiB
ПРезидента Украiни та Кабiнету MiHicTpiB Украiни, Регламенту та рiшень
КеГИчiвськоi селищноi ради, Ti Виконавчого KoMiTeTy, розпоряджень
КегичiвсЬкого селищного голови, цього Положення, iнших aKTiB,
що визначають порядок його дiяльностi.

З.З.2. Староста повинен не рiдше одного разу на piK звiтувати лро свою
РОбОТУ ПеРеД селищною радою. На вимогу не менш як третини депутатiв -
староста звiтуе у визначений селищною радою TepMiH.

ВиЗначення незадовiльноi роботи старости за результатами звiту €
пiдставою для притягнення старости до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi.

3.3.3. Староста повинен не рiдше одного разу на piK звiтувати про свою
роботу перед жителями старостинського округу.

З.З.4. БРаТи Участь у роботi Виконавчого KoMiTeTy Кегичiвськоi селищноТ
ради:
- подавати пропозицii до планiв дiяльностi Виконавчого KoMiTeTy;
- готувати проскти рiшень Виконавчого KoMiTeTy Ради та вносити
Тх для подЕlльшого розгляду;
- бРаТИ УчасТЬ у засiданнях Виконавчого KoMiTeTy ради, старости,
якi не с членами Виконавчого KoMiTeTy, без права голосу;
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- бути доповiдачем чи спiвдоповiдачем з питань, внесених до порядку денногозасiдання Виконавчого KoMiTeTy з питань, Що стосуються iHTepeciB жителiв
вiдповiдного села, селища старостинського округу;
- вносити пропозицii про змiни та доповнення до проектiв рiшень виконавчого
KoMiTeTy або про ik доопрацювання тощо.

з.3.5. Виконувати акти та доручення Кегичiвськоi селищноi ради,iT Виконавчого KoMiTeTy, Кегичiвського селищного голови.
З.З.6. Брати участь в органiзацii та проведеннi зборiв

вiдповiдного
супровiд.

старостинського округу з питань
розвитку, соцiального, побутового
жителiв.

3.3.14. Сприяти створенню умоts для
осередкiв традицiйноi народноi TBop.TocTi,
населення, художнiх промислiв i ремесел.

жителlв
та lншии

соцiально-економiчного та культурного
та транспортного обслуговуваrIня йtого

розвитку культури, вiдродження
нацiонально-куJIьтурних традицiй

старостиrIського округу. Здiйснюватлt ix документальниti

з,з,7, ЩоденНо здiйснювати прийом |ромадян, Bcix Тх звернень, скарг,
заяв i пропозитIlй та у найкоротший строк 

"u.rрч"п"ти 
ik, у разi необхiдностi

та неможливостi вирiшити на мiсцi, до селищноi ради або за пй.*"i.rrо.
3,3,8, ВеСТИ ОбЛiК Та УЗаГаJIЬнювати пропозицiТ громадян - жителiв

вiдповiдного старостинського округу.
з,з,9,Забезгrечувати благоустрiй населених пунктiв вiдповiдного

старостинського округу та прилеглих до них територiй.
з,з,10, Приймати вiд жителiв вiдповiдноiо ..nu, селлtща старостинського

округу заяви, адресованi селищнiй радi та iT посадовип,t особам, передавати
тх для реестрацiт та облiку до заг€urьного вiддiлу Кегичiвськот селищнот Ради
у строк, не пiзнiше наступного дня пiсля надходження

3,3,1 1. Контролювати стан використання об'ектiв комунаJIьноТ власностi
на вiдповiдному старостинському окрузi.

з.з.l2. Сприяти та надавати практичну допомогу органу (органам)
самоорганiзацii населення вiдповiдного старостинського округу.

3,3,13, Прrтймати та узаг€Lльнювати пропозицiI жителiв вiдповiдного

3.3.15. Сприяти створенню умов для занять фiзичною культурою
i спортом за мiсцем проживання населення та в мiсц"* *uaъ"ого вiдпоrrr*у.

з,3,1б. Несе вiдповiдальнiсть за достовiрrliстъ виданих документiв
)ItителяМ вiдrrовiдного старОстинського округУ Кегичiвськоi селищноi Ради.3,3.17. Своечасно налавати iнформацiю дсl КегичiвськоТ селищноТ Радищодо об'ектiв комунальвоi власностi та iнших питань, пов'язаних
iз вiдповiдним старостинським округом.

3.3.1 8. Забезпечуtsати зберiгання документiв вiлповiднот реорганiзованотсiльськот (селищнот ради) та доступу до них осiб, яким це право надано
У ВСТаНОВЛеНОМУ ЗаКОНОI\,I {IОРЯЛКУ.
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3.3.19. Забезпечувати зберiгання офiцiйних документiв, пов'язаних
з мiсцевим самоврядуванням вiдповiдного .iuро.r"нського округу, забезпечуе
доступ до них осiб, яким це право надано у встановленому законом порядку.

з-з.20. Вести apxiB, дiловодство, облiк та звiтнiсть. За наявностi пiдЬrав,
забезпечувати передачу документiв до apxiBy Кегичiвськоi селищноi Ради.

з.з.2l . НадаваТи, в межах своеi компетенцii, довiдки та iншi документи.
з.з.22. СуворО дотримуВатисЯ антикорУпцiйного законодавства УкраТни,

а також встановлених Законом Украiни uпро запобiгання корупцiт>, urro.
та обмежень.

з.з.2з. Забезпечувати, В I\{ежах компетенцiI, додержання законностi
та правопорядку.

З.З.24. Щотримуватись Правил етичноi поведiнки посадових осiб
мiсцевого самоврядування.

4. Староста мае право

4.\. Представляти жителiв вiдповiдного села, селища старостинського
округу в селищнiй радi, iT ВиконавtIому KoMiTeTi та в[IконавчихJ D vtуJlrrЩГrlП РiаЛr, Ir Е'ИКUНаIJЧOМ){ KoMlTeTl Та В[IКОНавчих органах.

4.2. Брати участь у пленарних засiданнях радIл, засiданнях lT постiйних
та тимчасових комiсiй, на яких розглядаються питання, що стосуються
iн,гересiв жителiв сiл, селищ вiдповiдного старостинського округу.

4.З. На гарантоВаний виступ на пленарних засiданнях MicbKoT ради,
ЗаСiДаННЯХ iT ПОСТiйНИх комiсiй з питань, що стосуються iHTepeciB жи]гелiв
вiдповiдного села, селища старостинського округу.

4.4. Одержувати вiд виконавчих органiв селищноi+.+. \Jдержувати вlд виконавчих органiв селищноi ради, пiдприсмств,
)/станов, органiзацiй комунальноТ власностi та ix посадових осiб iнформацiкl.
документи i матерiали, необхiднi для здiйснення наданих йому повноважень.

4.5. Брати участь у розробцi просктiв pirrreHb Ради щодо розпорядженнямайном ксlмунальноi власностi територiальноi громади, яке розташоване
на територii вiдповiдних сiл, селиrц старостинського округу.

4.6. Вноситtа пропозицiТ до порядку деFIIIого засiдань Виконавчог,о
KoMiTeTy Ради з питань, якi стосуються iHTepeciB жителiв вiдповiдних сiл, селищ
старостинського округу, оголошувати на засiланнях Виконавчого KoMiTeTy
тексти заяв та звернень жllтелiв вiдповiдrrих сiл, селищ старостинського округу
з питань, Що стосуються iHTepeciB вiдповiдного села, селища старостинського
округу чи iHTepeciB територiальноТ громади загаJlом,

4.7. Порушувати перед радою та iT Виконавчиl,л KoMiTeToM питання
про необхiднiсть проведеIIня перевiрок з I]итаrIь, вiднесених до компетенцiТ
РаДИ Та iT ОРГаНiВ, ДiЯЛЬНОСтi пiлпрr,rемств, установ i орт.анiзецiti незалежно
вiд форми власностi, що розтаIIIованi на територiТ вiдпоЪiдного сеJIа, сел}lща
старостинськOго округу,.

4.8. ВНОСИТИ ПРОПОЗИЦii селищному годовi "гаiабо селиrrlнiй радi
щодо усунення порушень прав та iHTepeciB хсителiв вiдпtlвiдного села, сеJIища
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СТаРОСТИнсъкого округу керiвниками пiдприемств, установ i органiзацiй
незалежно вiд форми власностi, i органiв, дiяльнiсть яких перевiрялася
ВiДПОВiДНО До пiдпункту 4.7 цього пункту, а також органам, яким вони
пiдпорядкованi, порушувати питання про притягнення до вiдповiдальностi осiб,
з вини яких було допущено порушення.

4.9. Вносити пропозицiТ до розгляду органом (органами) самоорганiзацiТ
населеннrI вiдповiдного села, селища старостинського окруry.

4.10. Вносити пропозицii щодо формування робочих ГрУП, комiсiй,
щО створюютьсЯ за для забезпечення дiяльностi органiв самоорганiзацiТ
населення, сприrIти з€tлученню жителiв вiдповiдного села, селища
старостИнськогО округУ дО y"lacTi У здiйсненнi ними контрольних заходiв
на територii вiдповiдного старостинського округу.

4.||. Звертатися до правоохоронних органiв у разi виявленнrI порушень
|ромадсЬкогО порядку, правил благоустроЮ, вчиненнrI iнших протиправних дiй
на територii вiдповiдного села, селища старостинського округу.

5. Органiзацiя роботи старости та забезпечення його дiяльностi

5.1. Мiсце та режим роботи, правила внутрiшнього трудового розпорядку,
ведення дiловодства та iншi питання органiзацii дiяльностi старости
ВИЗНаЧаЮТЬСя Кегичiвською селищною радою, iT Виконавчим KoMiTeToM.

5.2. РеЖИМ роботи старости вiдповiдае режиму роботи Кегичiвськоi
селищноi ради.

Графiк прииому громадян старостою затверджуеться
розпорядженням Кегичiвського селищного голови.

5.4. Iнформацiйне, матерiально-технiчне
дiяльностi старости здiйснюеться Кегичiвською
бюджету селищноi ради.

5.5. З метою виконання покладених
старостинського округу функцiй та завдань йому
та кутовий штамп з найменуванням старостинського округу, та гербова
НОМеРНа ПеЧаТка Кегичiвськоi селищноТ ради для вчинення нотарiальних дiй.

б. Пiдзвiтнiсть, пiдконтрольнiсть та вiдповiдальнiсть старости

6.1. ПРИ ЗДiйсненнi наданих повноважень староста е вiдповiдальним
Та ПiДЗВiТниМ Кегичiвськiй селищнiй радi, пiдконтрольним - Кегичiвському
селищному головi.

6.2. Староста не рiдше одного разу на piK зобов'язаний, не пiзнiше
15 ЛЮТОГО, Звiтного за звiтним роком, прозвiryвати про свою роботу перед
СеЛИЩНОЮ РаДОЮ. На вимоry не менш як третини депутатiв - староста звiтус
у визначений селищною радою TepMiH.

5.з.

та фiнансове забезпечення
селищною радою за рахунок

на старосту вiдповiдного
видаеться печатка для довiдок
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6.з. Староста не рiдше одного разу на pik зобов'язаний, не пiзнiше
15 лютого, наступного за звiтним роком, прозвiтувати про свою роботу перед
жителями старостинського округу.

ЗаслухоВуваннЯ звiтУ старостИ переД ЖиТеЛЯN,Iи старостинського округу
вiдбуваеться на вiдкритiй зустрiчi. Iнформацiя про вiдповйну зустрiч, u ,u*o*
письмовий звiт старости оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi селищноi
ради та розмiщуються у примiщеннi ради не пiзнiше нiж за ciM кzLлендарних
днiв до дня проведення вiдповiдноi зустрiчi.

6.4. За нен€LгIежНе виконання повноважень та обов'язкiв, визначених цIlм
Положенням, староста може бути притягнений до матерiальноi,
дисциплiнарноi, цивiльноi, адмiнiстРативноi та кримiна,rьноi вiдпоЪiдностi,
згiдно чинного законодавства Украiни.

7. Заключнi положення

7.|. Щане Положення затверджуеться Кегичiвською селищною радою
та не потребус перезатвердження селищною радою новоi каденцiТ.

7.2. Змiни та доповнення до Полоfе"r" у разi змiн до законодавства
Украiни затверджуються Кегичiвською щною радою.

Секретар селищноТ ради Вiталiй БУДНИКжФ

}a;-{j


