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Практичні підходи до 
формування старостинських

округів та визначення базових
функцій старост



Методологія дослідження

Інформація збиралася через опитування (анкетування), інтерв’ювання, 

фокус-груп під час зустрічей зі старостами та керівництвом громад, 

аналізу документів та іншої інформації, наданої ОМС 

та отриманої з відкритих джерел.



Критерії відбору пілотних територіальних громад

1. Політична воля голови громади до співпраці в контексті    
функціонування с.о.
2. Утворено щонайменше 10 с.о. в межах територіальної громади.
3. Кількість жителів територіальної громади - від 10 до 100 тисяч.

4. Окремо відбирались територіальні громади з можливою специфікою   
функціонування с.о., що відповідали таким підкритеріям:

• кількість ВПО складає більше 10% населення громади,
• нещодавно звільнені від тимчасової окупації,
• наявність статусу гірських населених пунктів,
• наявність мобільного ЦНАП.



Чинним законодавством передбачено обов'язок місцевих рад утворювати
с.о. На практиці в основному керуються такими критеріями:

1. Утворення старостинських округів на базі колишніх сільських, 
селищних рад.

2. Переважна більшість с.о. формується на територіях, що нерозривно
пов'язані між собою.

3. Не менше 500 жителів у с.о., як вимагає Закон (хоча станом на січень
2022 року за даними моніторингу Мінрегіону існувало 9% с.о. до 500 
жителів).

Підходи до формування старостинських округів - 1



• Аналіз 7 пілотних територіальних громад охоплював 95 с.о. 
(313 населених пунктів) із загальною чисельністю населення 115 200 жителів, 
які проживають на площі 5347 кв. км. 

• У 4 найбільш подібних громадах (Овруцькій, Іванківській, Дунаєвецькій, 

Мурованокуриловецькій) в середньому на 1 старосту припадає:

▪ 3 населені пункти (від 1 до 14 населених пунктів),

▪ 842 жителі (від 500 до 1900 жителів).

Підходи до формування старостинських округів - 2



• Мінрегіон та окремі експерти вважають, що староста є «ключовою фігурою» у 
старостинському окрузі - так, закон саме старосту визначає суб’єктом
представлення інтересів жителів відповідного округу (див. ч.5 ст. 54-1 
«Повноваження старости»), тож його призначення є обов'язковим для ОМС

• На думку Асоціації міст України затвердження старост у с.о. є більше правом, ніж
обов’язком (попри зобов’язання утворити с.о.). Прикладів застосування таких 
підходів ОМС достатньо

• Експерти Проєкту вважають, що с.о. не повинні функціонувати без старост. 
Старостинський округ не є виконавчим органом відповідної ради з певними
галузевими повноваженнями та який може очолювати інша посадова особа, ніж
староста

• Як показала практика, в разі укрупнення с.о. шляхом приєднання територій інших
с.о., діючі старости не проходять додаткової процедури громадського обговорення.

Підходи до призначення старост

https://decentralization.gov.ua/news/14210
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/713/pp_210_210_puls.pdf


Питання виконання повноважень старости на період їх тимчасової відсутності
(відпустка, перебування на лікарняному тощо) чітко не врегульоване на
законодавчому рівні. На практиці вирішується наступним чином: 

1. повноваження старости покладаються на старосту з іншого с.о.,

2. тимчасове виконання окремих функцій старости покладають на діловода
(хоча останній не є посадовою особою),

3. жодні рішення з цього питання не приймаються. 

Підходи до взаємозамінності старост



• Для жителів с.о. важлива не кількість працівників, а їх функціонал та перелік
послуг, які вони можуть надати

• Досвід пілотних громад показує, що староста може справлятися самостійно з 
обслуговуванням с.о. з населенням до 1000 осіб на компактній території

• Збільшення чисельності населення, кількості населених пунктів та їх віддаленості
між собою може потребувати збільшення персоналу ОМС для такого
старостинського округу

• В середньому у с.о. пілотних громад працює 2 особи: староста та діловод. Для
прикладу є с.о., що складається з 14 населених пунктів, де проживає 1800 
жителів, а обслуговує його 6 працівників с.о. (староста, діловод, адміністратор
ЦНАП та три прибиральники).

Персонал старостинського округу



• Моніторинг якості доріг, мостових переходів та інших об’єктів дорожньої
інфраструктури на предмет пошкоджень, особливо в місцях, дотичних до
гірських річок, потоків та ін. 

• Доступ до центральної садиби ускладнений як географічно, так і через
відсутність належного транспортного сполучення, тому на старост лягає
більша відповідальність щодо забезпечення вирішення актуальних для
населення питань в межах с.о.

• В Надвірнянській міській та Ясінянській селищній територіальних громадах
задля зменшення навантаження на старост було збільшено чисельність
персоналу с.о. та розподілені обов’язки між ними. 

Специфіка роботи старост у гірських населених пунктах



• Підходи

• Виклики

• Рекомендації

Як формувались с.о. Дунаєвецької громади? 



• Вигляд с.о. – обличчя старости, тому питання благоустрою є одним із найбільш 
пріоритетних в роботі старост

• До питань благоустрою старости зазвичай відносять: косіння трави, обрізку дерев, 
прибирання кладовищ, розчищення узбіч доріг, впорядкування територій біля
нежитлових будівель, проведення робіт із обслуговування громадських колодязів, 
ліквідації стихійних сміттєзвалищ та вивезення твердих побутових відходів від
населення, організацію толок для прибирання території

• Багато старост звертали увагу на високу завантаженість питаннями благоустрою. 
Водночас, на думку експертів, старости не є технічними працівниками, тож їх
робочий час має використовуватись для налагодження процесів взаємодії жителів
громади (с.о.) і влади громади (ОМС) та вирішення інших пріоритетних питань
громади, де без їх участі неможливо обійтись.

Роль старост у вирішенні питань благоустрою с.о.



Вирішення питань благоустрою у Дунаєвецькій громаді 



• Передбачена законодавством можливість участі старост у здійсненні
контролю переважно зводиться до збору інформації та інформування
керівництва громади про наявні проблеми

• Трапляються випадки, коли положенням про старосту на старост
покладаються повноваження, які не передбачені законодавством, як от: 
здійснювати контроль за особами, що відбувають покарання у вигляді
громадських та виправних робіт на території населених пунктів.

Функції контролю, закріплені за старостами



• Сприяння проведенню контрольних заходів у межах території відповідного
с.о. (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної
інфраструктури тощо)

• Контроль за своєчасною сплатою платежів за оренду комунального майна

• Здійснення контролю за використанням та охороною земель в межах с.о.

• Повноваження складати адмінпротоколи за порушення правил благоустрою
на відповідній території (разом з цим, на практиці дієвим є і попередження
про можливі наслідки).

Функції контролю в положеннях про старост



• контроль за умовами проживання громадян, які опинились у складних
життєвих умовах (одиноких, багатодітних, кризових сімей тощо)

• контроль щодо об’єктів житлово-комунальної інфраструктури

• контроль за дотримання громадського порядку

• контроль щодо питання законності початку будівництва

• контроль за виконанням перевізниками, що надають транспортні послуги в 
межах с.о., договірних умов

• контроль за соціально-побутовими питаннями с.о.

• контроль за роботою працівників ОМС с.о.

Функції контролю, прямо не передбачені положенням про 
старосту



Контролюючі повноваження
старост у Дунаєвецькій громаді



• Забезпечити відповідність положень про старосту, чинному законодавству
України щодо чіткості визначення повноважень та обов’язків старости

• Пріоритетно сприймати роль старости, як посадової особи місцевого
самоврядування у с.о., що має, насамперед, виконувати функції з 
представництва інтересів мешканців с.о. та забезпечувати ефективне
надання публічних послуг мешканцям с.о. 

• Переводити діловодів на посади спеціалістів (посадових осіб ОМС).

Основні рекомендації 



ПРОСТО – дякую за 
увагу!

ПРОСТО – дякую за увагу!


