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ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ СТАРОСТ
В АСПЕКТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ:

запуск фази впровадження Проєкту PROSTO 



Інститут старости - 1
• Введений в 2015 році інститут старости і до сьогодні зазнає значних

трансформацій

• Законодавчі зміни спонукали більшість громад вводити в межах с.о. і інші
посади для підсилення діяльності старост та належного забезпечення
прав та інтересів мешканців та життєдіяльності с.о. в цілому

• В громадах сформувалися різні організаційні моделі діяльності старост 
(організаційно-адміністративні моделі надання публічних послуг у 
старостатах), які вирізняються між собою обсягом повноважень
старост, наявністю ВРМ для посадових та/або службових осіб місцевого
самоврядування, а відповідно - варіативністю та кількістю надаваних
публічних послуг.



Формування тієї чи іншої моделі здебільшого відбувалося і відбувається без 
глибинного аналізу критеріїв, які мали би лягати в її основу, як то:

• кількість жителів с.о. та його населених пунктів
• категорії населення
• потреба доступу до конкретних публічних послуг
• ступінь кваліфікації та професіоналізму старост
• можливість залучення для роботи в с.о. інших посадових та службових

осіб місцевого самоврядування
• відстань між населеними пунктами с.о.
• віддаленість старостинського округу від адміністративного центру 

територіальної громади тощо.

Інститут старости - 2



1.Пілотування визначених громад в частині інтеграції надання послуг у 
старостатах

2. Впровадження напрацьованих інструментів і складових процесу інтеграції
надання послуг у старостатах для інших громад. Інституційна і 
методологічна підтримка громад в роботі зі старостами

3. Створення на ресурсах Проєкту інформаційного майданчика для 
загальної практичної та експертної підтримки старост

4. Нормативне забезпечення роботи інституту старости

Напрями роботи



Імплементація різних організаційних моделей надання адміністративних
(публічних) послуг в межах с.о. пілотних громад, найбільш притаманних
відповідним округам.

Інституційна підтримка
• інтеграція в с.о. найбільш затребуваних населенням груп адмінпослуг (РАЦС, 

АПСХ, реєстрація місця проживання, нотаріальні послуги, місцеві послуги)
• надання рекомендацій щодо змін до положення про старосту
• надання рекомендацій щодо підготовки документів, що регламентують роботу 

старости та відповідних посадових осіб
• надання консультаційної підтримки в частині кадрового забезпечення тощо.

Пілотування визначених громад в частині інтеграції
надання послуг у старостатах - 1



Забезпечення потреби у навчанні та підвищенні кваліфікації старост, 
посадових осіб в частині, зокрема за такими напрямками: 

• Визначення ефективної організаційно-адміністративної моделі надання
публічних послуг в старостинських округах та інституційне забезпечення її
роботи. Організація діяльності старости

• Інтеграція необхідних послуг в громаду та надання іх у с.о. 
• Профільні тренінги для старост і посадових осіб
• Моніторинг зміни доступності та якості надання адміністративних послуг в 

пілотних територіальних громадах після виконання відповідних заходів.

Пілотування визначених громад в частині інтеграції
надання послуг у старостатах - 2



1. Потреба у налагоджені ефективної системи надання публічних послуг, 

що відповідає потребам жителів старостинських округів

2. Утворено не менше 10 с.о. в межах територіальної громади

3. Кількість жителів територіальної громади - від 10 до 100 тисяч

4. Наявність певної специфіки, що впливає на «життєдіяльність» с.о.:

• значна кількість ВПО,

• звільнені від тимчасової окупації,

• наявність статусу гірських населених пунктів,

• наявність мобільного ЦНАП.

Впровадження. Критерії для громад-партнерок



• З’ясування наявності та стану нормативних документів щодо роботи

інституту старост 

• Визначення доступності адміністративних (публічних послуг) для жителів

с.о. 

• Проведення комплексного моніторингу діяльності старост (персоналу 

с.о.) в контексті надання адмінпослуг та виконання окремих завдань

адміністратора

• Визначення запиту на моделювання системи надання адміністративних

(публічних) послуг та їх підходи у с.о.

Впровадження. Алгоритм аналізу громад 



• Визначення та узгодження ефективної організаційно-адміністративної

моделі надання публічних послуг в старостинських округах та інституційне

забезпечення її роботи

• Інституційний супровід інтеграції необхідних послуг в громаду та надання

іх у старостинських округах

• Проведення навчальних заходів для старост і посадових осіб

• Моніторинг зміни доступності та якості надання адміністративних послуг

в пілотних територіальних громадах після виконання відповідних заходів.

Імплементація



• Визначення ефективної організаційно-адміністративної моделі надання
публічних послуг в старостинських округах та інституційне забезпечення її
роботи

• Інтеграція необхідних послуг в громаду та надання іх у старостинських 
округах

• Правовий статус старости. Організація діяльності в частині надання
адміністративних (публічних) послуг.

• Профільні тренінги для старост і посадових осіб (РАЦС, АПСХ, реєстрація
місця проживання, нотаріальні послуги, місцеві послуги тощо).

Навчання старост і посадових осіб



Листопад 2022 року - листопад 2023 року

2 хвилі - по 12 громад у кожній

Загалом планується охопити 24 громади

Фаза Впровадження 



• В рамках експертної підтримки громад на ресурсах Проєкту у листопаді 2022 
року планується створення окремого розділу з періодичною інформацією щодо
актуальних практичних питань роботи посадових осіб в старостинських округах 
(старост, діловодів, адміністраторів)

• Також громади мають змогу подати до Проєкту заявку на експертну підтримку

• Використання можливостей Проєкту, як майданчика для обміну досвідом

Навчання старост і посадових осіб



• Аналіз загальної практики впровадження законодавчих норм 
виконання старостами визначених повноважень та створення проєктів
модельних локальних документів, а також напрацювання пропозицій
до законодавчих та інших нормативно-правових актів

• Напрацювання рекомендацій (у вигляді посібників для ОМС) 
- «Надання публічних пуслуг старостами (нормативні та практичні
аспекти)»
- «Організаційні моделі старостинських округів: наближення надання
адміністративних (публічних) послуг через аналіз потреб громади»

Нормативне забезпечення



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

www.prosto.in.ua
fb.com/prosto.in.ua

http://www.prosto.in.ua/
http://www.fb.com/prosto.in.ua

