
 

 
   

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022 с.Великі Лучки   №1680 
 

Про внесення змін до Порядку проведення громадського обговорення (громадських 

слухань) кандидатури старост старостинського округу 

Великолучківської сільської ради 

          На виконання норм статті 541 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» керуючись пунктом 6-1 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи норми Указу 

Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

ситуацію в країні  і  необхідність забезпечення органами місцевого 

самоврядування їх функцій щодо захисту населення та забезпечення їх 

життєдіяльності, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 1.Внести до Порядку проведення громадського обговорення 

(громадських слухань) кандидатури старост старостинського округу 

Великолучківської сільської ради, що затверджений Рішенням №1533 від 

04.02.2022року  п’ятнадцятої сесії восьмого скликання (далі по тексту - 

Порядок) наступні зміни: 

1.1 Пункт 2.1  Порядку викласти в редакції: 

«2.1.Громадське обговорення відбувається у вигляді вивчення 

громадської думки щодо підтримки кандидатури старости» 

1.2 Пункт 3.1  Порядку викласти в редакції: 

«3.1 Громадське обговорення проводиться  у формі консультацій з 

громадськістю шляхом проведення опитування у  формі заповнення підписних 

листів на підтримку кандидатури старости» . 

1.3  Пункт 3.3.2  Порядку викласти в  редакції: 

 «3.3.2 Опитування жителів відповідного старостинського округу 

проводиться у формі заповнення підписних листів на підтримку кандидатури 

старости, що повинен 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. З відміткою щодо надання  згоди на обробку персональних 

даних учасника громадського обговорення (громадських слухань). Кандидатура 

старости вважається погодженою  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, 

від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є 

громадянами України і мають право голосу на виборах» 

1.4 Пункт  3.3.3  Порядку виключити .  

1.5 Пункт 3.4 Порядку виключити. 

1.6 Пункт 3.4 .1 Порядку виключити. 

1.7 Пункт 3.4.2 Порядку виключити. 

1.8 Пункт 3.4.3 Порядку виключити. 

1.9 Пункт 3.4.4 Порядку виключити. 

1.10 Пункт 4  Порядку викласти в редакції: 

«4.Встановлення та оприлюднення результатів громадського 

обговорення: 

4.1. За наслідками проведення громадського обговорення  у формі 

консультацій з громадськістю шляхом проведення опитування (заповнення 

підписних листів на підтримку кандидатури старости) організаційним 

комітетом складається Протокол, до якого додаються  підписні листи на 

підтримку кандидатури старости. 

4.2. Оприлюднення підсумків громадського обговорення здійснюється 

шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Великолучківської сільської 

ради протоколу» 

1.11 Пункт 5.3  Порядку в наступній редакції: 

«5.3 За результатами громадського обговорення у формі консультацій з 

громадськістю шляхом проведення опитування (заповнення підписних листів 

на підтримку кандидатури старости) сільський голова вносить на розгляд ради 

проект рішення щодо затвердження старости у відповідному старостинському 

окрузі». 

         2. Дане рішення набирає чинності негайно з моменту його прийняття.  

         3.Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, 

депутатської етики та місцевої згуртованості (Хома О.І.). 

 

   Сільський  голова                                                         Василь КОШТУРА 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06.04.2022 с.Великі Лучки   № 1686 

 

 Розглянувши пропозицію Великолучківського сільського голови 

Коштура Василя Омеляновича та Протокол №3 організаційного комітету, 

керуючись частиною 1 статті 54-1, статтею 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 10, 14, 15 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування»,  сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  старостою сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, 

Червеньово  Великолучківської сільської територіальної громади Пайду 

Омеляна Омеляновича. 

2. Присвоїти  Пайді Омеляну Омеляновичу 13 ранг посадової особи 

місцевого самоврядування в межах шостої категорії посад.  

3. Рішення набуває законної сили з моменту його прийняття та 

оприлюднення на офіційному сайті сільської ради. 

   

 

 Сільський  голова                                              Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження на посаду старости  

Великолучківської сільської територіальної громади    

 


	Р І Ш Е Н Н Я

