
 
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ  РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

дев’ятнадцята (позачергова) сесія  

восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я (проєкт) 

 

     .11.2022 року         №______ 

 

 

Про затвердження Порядку 

проведення громадського 

обговорення (громадських слухань) 

кандидатури старости у 

Воскресенській селищній 

територіальній громаді  

 

Відповідно до статей 26, 541 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою врахування думки громадськості під час призначення 

старост у Воскресенській селищній територіальній громаді, Воскресенська 

селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення 

(громадських слухань) кандидатури старости у Воскресенській селищній 

територіальній громаді, додаток 1.  

2. Зняти з контролю рішення селищної ради від 14.09.2022 року № 6 «Про 

затвердження Порядку проведення громадського обговорення (громадських 

слухань) щодо кандидатури старости у Воскресенській селищній раді», як таке, 

що втратило чинність. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 

корупції, депутатської діяльності, етики. 

 

 

Секретар селищної ради          Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Воскресенської 

селищної ради  

від __11.2022 року №___ 

 

Порядок 

проведення громадського обговорення (громадських слухань) 

кандидатури старости у Воскресенській селищній територіальній громаді, 

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення 

виконавчим комітетом селищної ради громадського обговорення (громадських 

слухань) кандидатури старости проведеного у межах відповідного 

старостинського округу.  

2. Громадське обговорення (громадські слухання) кандидатури старости 

(далі - громадське обговорення) проводиться з метою забезпечення 

представництва інтересів жителів населеного пункту (населених пунктів) 

старостою, залучення  громадян до участі в управлінні справами територіальної 

громади, надання можливості для їх вільного волевиявлення, а також 

забезпечення гласності, відкритості та прозорості при призначенні старости. 

3. Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення 

селищним головою. Ініціатива селищного голови на проведення громадського 

обговорення оформлюється розпорядженням, яким утворюється робоча група з 

організаційного забезпечення проведення громадського обговорення, 

моніторингу врахування громадської думки щодо кандидатури старости, у 

складі не менше 5 осіб. Рішення робочої групи оформлюється протокольно і 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосували половина та більше 

присутніх її членів. Засідання робочої групи є правомочним за присутності 2/3 

її складу. У разі рівної кількості голосів голос голови робочої групи є 

вирішальним. Протокол робочої групи підписується головою робочої групи та 

усіма присутніми на засіданні членами робочої групи.  

4. Громадське обговорення передбачає організацію і проведення 

консультацій з громадськістю мешканців старостинського округу та 

громадських слухань. Консультації з громадськістю проводяться у формі 

вивчення громадської думки (опосередкована форма) шляхом зібрання 

підписних листів.  

5. Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення 

оприлюднюється у семиденний строк від дати прийняття розпорядження 

селищним головою та не пізніше як за 3 (три) календарні дні до встановленої 

дати їх проведення шляхом розміщення відповідної інформації на дошках 

оголошень населених пунктів, в яких проводиться обговорення, на офіційному 



сайті Воскресенської селищної ради. Також інформація може бути розміщена в 

друкованих засобах масової інформації, соціальних мережах тощо.  

6. В інформаційному повідомленні про проведення громадського 

обговорення зазначаються: 

старостинський округ та кандидат на посаду старости; 

відомості про строки, місце і час проведення заходів, порядок 

оформлення підписних листів; 

адреса і номер телефону для зв’язку з відповідальними працівниками, які 

надають консультації з обговорюваного питання; 

строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення. 

7. Визначення рівня підтримки запропонованої кандидатури старости 

проводиться шляхом опитування жителів відповідного старостинського округу 

у формі заповнення підписних листів, що повинні містити інформацію про 

учасника опитування із зазначенням його прізвища, власного імені (усіх 

власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, 

серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення 

громадянина України – для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), 

що засвідчується підписом таких учасників. Бланки підписного листа 

знаходяться в робочій групі, можливість заповнення підписного листа 

встановлюється з дати опублікування інформаційного повідомлення про 

початок громадського обговорення до закінчення громадського обговорення.  

8. Усі особи, які беруть участь в опитуванні шляхом підписання 

підписних листів, надають згоду на обробку персональних даних у межах та у 

спосіб, необхідний для врахування результатів громадського обговорення.  

Для надання згоди на обробку персональних даних учасниками 

громадського обговорення має бути відведена відповідна колонка для підпису у 

підписному листі. Відмова від надання документів, які підтверджують особу 

(паспорта, тимчасового посвідчення громадянина України), вписання до 

підписних листів зазначених вище відомостей, відмова від підпису та надання 

згоди на обробку персональних даних є підставою не допуску особи до участі у 

громадському обговоренні та неврахування думки цієї особи при встановленні 

результатів опитування. 

9. У громадському обговоренні можуть брати участь дієздатні громадяни 

України, яким на день проведення громадського обговорення виповнилося 18 

років і які зареєстровані у населеному пункті відповідного старостинського 

округу Воскресенської селищної територіальної громади. 

10. З метою опитування максимальної кількості громадян старостинського 

округу процес опитування може тривати декілька днів.  

11. Опитування громадян може проводиться шляхом відвідування місць 

проживання громадян старостинського округу, що є повнолітніми та мають 

право голосу на виборах відповідного старостинського округу, або розміщення 

уповноважених робочою групою осіб, що проводять опитування, в публічних 

місцях на території старостинського округу в визначений час. Опитування 

проводять члени робочої групи, у кількості не менше двох осіб, разом з 

кандидатом на посаду старости відповідного старостинського округу. 



12. Не пізніше 5 робочих днів після закінчення терміну громадського 

обговорення робочою групою оформлюється протокол громадського 

обговорення по запропонованій кандидатурі старости відповідного 

старостинського округу. Протокол має містити такі відомості: дата (період) і 

місце проведення громадського обговорення, кількість жителів відповідного 

старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на 

виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість учасників громадського 

обговорення, які підтримали запропоновану кандидатуру. Підписні листи на 

підтримку кандидатури є частиною протоколу і додаються до нього. 

13. Кандидатура старости вважається погодженою з жителями 

відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського 

обговорення отримала таку підтримку у старостинському окрузі: 

з кількістю жителів до 1500 – більше 20 відсотків голосів жителів від 

загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є 

громадянами України і мають право голосу на виборах; 

з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч – більше 17 відсотків голосів. 

14. Інформація про результати громадського обговорення не пізніше 10 

робочих днів після їх встановлення оприлюднюється на дошках оголошень, 

населених пунктів, в яких проводилося обговорення, офіційному сайті 

Воскресенської селищної ради. Також інформація може бути розміщена в 

друкованих засобах масової інформації, соціальних мережах тощо.  

15. За результатами громадського обговорення селищний голова вносить 

на розгляд селищної ради проєкт рішення щодо затвердження старости у 

відповідному старостинському окрузі.  

16. Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не 

підтримана рішенням сесії Воскресенської селищної ради, не може бути 

повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом 

поточного скликання селищної ради.  

17. Зміни та доповнення до цього порядку вносяться відповідним рішення 

селищної ради.  

18. Питання щодо проведення громадського обговорення (громадських 

слухань) кандидатури старости Воскресенської селищної територіальної 

громади, не врегульовані цим порядком, регулюються відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

          

 

Секретар селищної ради                                                           Тетяна БІЛОЗОР     

 


	ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

