МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 23.09.2021
с. Миколаївка
Про утворення старостинських
округів Миколаївської сільської
ради Сумського району
Сумської області

№ 23

Відповідно Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про внесення змін до
деяких законів України щодо статусу старости села, селища», № 1009-ІХ «Про
внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань
організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних
державних адміністрацій», № 1638-ІХ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост», з метою
визначення просторових меж діяльності виконуючих обов’язки старост щодо
належного захисту прав, свобод та інтересів жителів населених пунктів
Миколаївської сільської ради, що увійшли до складу сільської територіальної
громади з адміністративним центром в селі Миколаївка, у зв’язку з
необхідністю приведення нормативних актів сільської ради у відповідність з
нормами діючого законодавства, сільська рада вирішила:
1. Утворити на території Миколаївської сільської ради п’ять старостинські
округи:
1.1.

1.2.

Северинівський старостинський округ № 1 з центром в селі
Северинівка, до складу якого входять села Северинівка,
Васюківщина, Гриценкове, Линтварівка, Мар’ївка, Перехрестівка,
Соколине, Рогізне, Склярівка, Вербове, Над’ярне, Софіївка
Сумського району Сумської області;
Постольненський старостинський округ № 2 з центром в селі
Постольне, до складу якого входять села Постольне, Бурчак,
Лікарське, Степаненкове Сумського району Сумської області;

1.3.
1.4.
1.5.

Кекинський старостинський округ № 3 з центром в селі Кекине,
до складу якого входять села Кекине, Капітанівка, Спаське
Сумського району Сумської;
Кровненський старостинський округ № 4 з центром в селі
Кровне, до складу якого входять села Кровне, Руднівка Сумського
району Сумської області.
Яструбинський старостинський округ № 5 з центром в селі
Яструбине, до складу якого входять села Діброва, Графське,
Бондарівщина, Сумського району Сумської області.

2. Визначити, що:
2.1. За адресою село Северинівка, вулиця Молодіжна, будинок 1,
знаходиться адміністративна будівля виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради Северинівського старостинського
округу № 1, яка є віддаленим робочим місцем старости, спеціалістів
структурних підрозділів сільської ради у даному старостинському
окрузі.
2.2. За адресою село Постольне, вулиця Центральна, будинок 75А,
знаходиться адміністративна будівля виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради Постольненський старостинського
округу № 2, яка є віддаленим робочим місцем старости, спеціалістів
структурних підрозділів сільської ради у даному старостинському
окрузі.
2.3. За адресою село Кекине, вулиця Садова, будинок 18, знаходиться
адміністративна будівля виконавчого комітету Миколаївської
сільської ради Кекинського старостинського округу № 3, яка є
віддаленим робочим місцем старости, спеціалістів структурних
підрозділів сільської ради у даному старостинському окрузі.
2.4. За адресою село Кровне, вулиця Центральна, будинок 92,
знаходиться адміністративна будівля виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради Кровненського старостинського
округу № 4, яка є віддаленим робочим місцем старости, спеціалістів
структурних підрозділів сільської ради у даному старостинському
окрузі.
2.5. За адресою село Яструбине, вулиця Кооперативна, будинок 2,
знаходиться адміністративна будівля виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради Яструбинського старостинського
округу № 5, яка є віддаленим робочим місцем старости та
спеціалістів структурних підрозділів сільської ради у даному
старостинському окрузі.

3. Затвердити Положення про старостинські округи Миколаївської сільської
об’єднаної територіальної громади. (додаток 1 додається)
4. Рішення сорок четвертої сесії сьомого скликання від 23.12.2019 № 15
«Про утворення старостинських округів Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області» та рішення четвертої сесії восьмого
скликання від 11.02.2021 № 02 «Про утворення Яструбинського
старостинського округу № 05 Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області», вважати такими що втратили чинність.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із
соціальних питань, забезпечення законності та правопорядку,
депутатської діяльності та етики, освіти, охорони здоров’я, культури та
спорту.

Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

Додаток 1
до рішення 13 сесії восьмого
скликання сільської ради
від 23.09.2021 року № 23

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
1. Загальні положення
Положення про старостинські округи Миколаївської сільської
територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та визначає статус
старостинських округів, порядок їх утворення, зміну території та ліквідацію.
Положення та зміни до Положення затверджуються рішенням
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області (далі – Рада).
Питання не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним
законодавством України.
Якщо у випадку зміни діючого законодавства, норми даного Положення
будуть суперечити чинному законодавству, то до внесення змін та доповнень у
Положення, слід керуватись діючими нормами чинного законодавства.
2. Статус старостинського округу.
2.1. Старостинський округ – частина території Миколаївської сільської
територіальної громади, на якій розташовані один або декілька населених
пунктів, з кількістю зареєстрованого населення не менше 500 осіб, крім
адміністративного центру сільської територіальної громади – с. Миколаївка,
визначена сільською радою з метою забезпечення представництва інтересів
жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою.
2.2. Для кожного старостинського округу сільська рада виготовляє
відповідні номерні печатки та штампи, які передаються відповідному старості
2.3. В старостинському окрузі окрім старости можуть працювати
спеціалісти структурних підрозділів сільської ради, організовуватись
громадські та інші роботи тимчасового характеру.
3. Утворення, ліквідація та зміна території старостинського округу.
3.1. Правом утворення, ліквідації та зміни території старостинських
округів наділена виключно сільська рада, яка на пленарному засіданні приймає
відповідне рішення більшістю голосів.

3.2. З метою утворення, ліквідації, зміни території старостинських округів
право вносити обґрунтовані пропозиції мають сільський голова, секретар
сільської ради, депутати сільської ради, постійні комісії сільської ради,
виконавчий комітет сільської ради, загальні збори громадян.
3.3. Утворення старостинського округу – це формування частини
території, що є складовою частиною об’єднаної громади з сукупністю жителів
одного чи декількох населених пунктів (крім адміністративного центру
територіальної громади), яка потребує забезпечення представництва своїх
інтересів старостою у виконавчих органах відповідної Ради.
Рішення про утворення старостинських округів повинно містити таку
інформацію:
- найменування старостинських округів та їх центрів (найменування
старостинського округу може бути похідним від найменування
населеного пункту, визначеного його умовним центром).
- перелік населених пунктів, що входять до складу кожного
старостинського округу;
- адреси адміністративних будівель, де знаходяться робочі місця старост.
3.4. Зміна території старостинських округів – формування частини території
відбувається через:
- збільшення їх кількості, шляхом поділу деяких старостинських округів;
- зменшення їх кількості, шляхом об’єднання деяких старостинських
округів;
- перенесення населених пунктів з одного старостинського округу до іншого
без збільшення чи зменшення кількості самих округів.
3.5. Ліквідація старостинського округу – це повне припинення
старостинського округу та виключення його з нормативних документів Ради.
З прийняттям такого рішення, сільською радою застосовуються пункти
3.3. та 3.4. цього Положення.
3.6. Кількість старостинських округів чи їх територія можуть змінюватися
Радою нового скликання до затвердження на посаду старост.

Секретар сільської ради

Вікторія НЕПИЙВОДА

