Березень 2017
Новини
Закон щодо статусу старости селища, села набрав чинності
З 12 березня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо статусу старости села, селища».
Закон, зокрема, визначає, що є старостинський округ, містить перелік повноважень старости,
підстави дострокового припинення повноважень старости, відкликання старости за народною
ініціативою, проведення виборів старости.
Зазначений Закон сприятиме становленню інституту старост та належній діяльності
спроможних територіальних громад.
Президент України підписав важливі для децентралізації закони
Президент України, 17 березня, повернув з підписом Закон
України №1850-VIII «Про внесення змін до деяких законів України
щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів» та
Закон України №1851-VIII «Про внесення змін до деяких законів
України щодо добровільного приєднання територіальних громад».
Вказані закони врегульовують порядок добровільного приєднання
до вже утворених об’єднаних територіальних громад, а також визначають питання набуття
повноважень сільського, селищного, міського голови.

Коментарі експертів
Об'єднанню громад із різних районів бути!
14 березня, Верховна Рада України прийняла законопроект щодо
особливостей
добровільного
об’єднання
територіальних
громад,
розташованих на територіях суміжних районів (реєстр. № 5520). Це
дозволить провести перші вибори у низці вже об’єднаних громад. За це
проголосували 232 народних депутатів.
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Виступаючи у Верховній Раді України, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко наголосив: «Сьогодні для нас ключовий момент в
напрямку децентралізації, енергоефективності, а також ведення будівельного бізнесу в Україні.
Все це сьогодні вкладається в одне слово – громада. Якість освіти, охорони здоров’я,
адміністративних послуг, соціального захисту – для цього ми повинні створити потужний
фундамент для держави Україна. Цим фундаментом є об’єднана територіальна громада.
Ухвалення законопроекту важливий крок, якого чекали десятки громад по всій Україні.
Законопроект дає можливості й механізм для створення об’єднаних громад, до складу яких
увійшли місцеві ради різних районів. А також, коли громади об’єднуються навколо міст обласного
значення. Громади добровільно об’єднуються і прагнуть спільно будувати майбутнє навколо своїх
традицій та культури, а не відповідно до встановлених меж районів. Багато громад залишилися
поза можливостями відновити історичне об’єднання і створити ті громади, які весь час існували,
але були поділені за часів радянської влади – щоб ними було простіше керувати. Дякую народним
депутатам за підтримку», - наголосив Геннадій Зубко.
Крім того, Віце-прем’єр-міністр переконаний, що «ухвалення законопроекту – велика
мотивація для десятків громад, створених на межі районів, закінчити процес об’єднання та
великий поштовх до нового об’єднання».
Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247789266&cat_id=247077361

Законодавство
Прийнято
Уряд прийняв 10 березня 2017 року розпорядження № 159 «Про внесення змін до деяких
розпоряджень Кабінету Міністрів України», якою уточнив положення перспективних планів
формування територій громад Рівненської, Харківської та Хмельницької областей.
Дане рішення ухвалено з метою посилення фінансової та інституційної спроможності громад
відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Закону України "Про добровільне
об'єднання територіальних громад", положень інших актів законодавства.
Зокрема, у перспективному плані формування територій громад Рівненської області уточнено
склад Гощанської, Демидівської, Дубенської, Вербської, Смизької, Дубровицької, Деражненської,
Козинської громад, а також перспективний план доповнено Боремельською, Тараканівською,
Колківською, Висоцькою, Здовбицькою, Ступнівською, Пісківською, Млинівською, Бокіймівською,
Острожецькою, Рокитнівською та Березівською громадами. Окремо, відповідно до положення
постанови Верховної Ради України "Про перейменування окремих населених пунктів та районів"
від 19.05.2016 № 1377-VIII, змінено назву Кузнецовської громади.
У перспективному плані формування територій громад Хмельницької області уточнено склад
Грицівської, Судилківської та Чемеровецької громад, а також перспективний план доповнено
Ленковецькою та Гуківською громадами, в яких місцевими радами прийнято рішення про
об'єднання. Перспективний план формування територій громад Харківської області доповнено
Борівською, Великобурлуцькою та Вільхуватською громадами.
Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких
розпоряджень Кабінету Міністрів України" сприятиме формуванню та забезпеченню
функціонування спроможних територіальних громад Рівненської, Хмельницької та Харківської
областей.
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Консультації

?
!

Які повноваження старости селища, села відповідно до нового Закону.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо статусу старости села, селища» староста:
1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища у
виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної,
міської ради та засіданнях її постійних комісій;
3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях
сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з
питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;
4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до
органів місцевого самоврядування;
5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого
комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного
старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що
реалізуються на території відповідного старостинського округу;
7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань
діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської,
селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових
осіб;
8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються
майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності,
розташованих на території відповідного старостинського округу;
10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та
інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської
ради про його результати;
11) отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ,
організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали,
необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та
проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі
громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;
13) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.
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