УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

І – ша сесія VІІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 17.05.2017 р. № 1
м. Іршава
Про визнання повноважень Іршавського міського голови
та депутатів Іршавської міської ради об’єднаної територіальної громади
м. Іршава, с. Собатин та с. Лоза
Заслухавши інформацію

голови Іршавської

міської виборчої

комісії

Коростіль Д.О. «Про підсумки голосування перших виборів Іршавського міського
голови та депутатів Іршавської міської ради об’єднаної територіальної громади м.
Іршава, с. Собатин та с. Лоза», відповідно до пп. 4, 12 ст. 85, пп. 1, 12 ст. 86 Закону
України «Про місцеві вибори» та п. 2, ст. 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА :

1. Визнати повноваження обраного і зареєстрованого міським головою
Іршавської міської об’єднаної територіальної громади м. Іршава, с.
Собатин та с. Лоза - Бобика Степана Степановича.
2. Визнати повноваження обраних і зареєстрованих депутатів Іршавської
міської ради Іршавської міської об’єднаної територіальної громади м.
Іршава, с. Собатин та с. Лоза:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Бобик Степан Степанович
Боршош Микола Іванович
Булеза Оксана Іванівна
Васько Ярослав Михайлович
Водославська Ольга Василівна
Демчик Андрій Іванович
Дешко Олександр Олександрович
Кудрей Микола Миколайович
Куртинець Ганна Іванівна
Микита Віктор Андрійович
Микита Юрій Петрович
Надожді Іван Васильович
Огар Михайло Михайлович
Павльо Віктор Вікторович
Пацкан Оксана Анатоліївна

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
3.

Попович Іван Іванович
Примич Олеся Дмитрівна
Примич Юрій Тарасович
Прокоп Георгій Георгійович
Рацин Михайло Олександрович
Семак Іван Васильович
Собко Віталій Васильович
Станко Наталія Іванівна
Станко Олександр Іванович
Товстий Віктор Васильович
Хила Іван Михайлович

Постанови Іршавської міської виборчої комісії № 45 від 05.05.2017 р., № 46 від

10.05.2017 р., № 47 від 16.05.2017 р., № 48 від 16.05.2017 р. взяти до відома
(додаються).

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

І – ша сесія VІІІ-го скликання
І пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 17.05.2017 р.
м. Іршава

№2

Про створення лічильної комісії для підрахунку голосів
за результатами таємного голосування
по обранню секретаря міської ради
Заслухавши інформацію міського голови Бобика С.С. про необхідність створення
лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами таємного голосування по обранню
секретаря міської ради, керуючись п. 4, ч. 1, ст. 26 та п. 3, ст. 59 Закону України « Про
місцеве самоврядування в Україні», сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА :
1.

Створити лічильну комісію для підрахунку голосів за результатами таємного

голосування по обранню секретаря міської ради в кількості 7-ми чол.
2.

Включити до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами

таємного голосування по обранню секретаря міської ради депутатів міської ради:
1. Станко О.І.
2. Дешко О.О.
3. Семак І.В.
4. Примич Ю.Т.
5. Товстий В.В.
6. Собко В.В.
7. Станко Н.І.

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

І – ша сесія VІІІ-го скликання
І пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 17.05.2017 р.
м. Іршава

№3

Про затвердження протоколу № 1 лічильної комісії
Заслухавши інформацію Собко В.В., секретаря лічильної комісії для підрахунку
голосів за результатами таємного голосування по обранню секретаря міської ради,
керуючись п. 4, ч. 1, ст. 26 та п. 3, ст. 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні» , сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА :
1.

Затвердити протокол № 1 лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами

таємного голосування по обранню секретаря міської ради від 17.05.2017 р.

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

І – ша сесія VІІІ-го скликання
І пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 17.05.2017 р.
м. Іршава

№4

Про обрання секретаря міської ради
Заслухавши інформацію Собко В.В., секретаря лічильної комісії для підрахунку
голосів за результатами таємного голосування по обранню секретаря міської ради,
керуючись п. 4, ч. 1, ст. 26, п. 4, частини 4, ст. 42 та п. 3, ст. 59 Закону України « Про
місцеве самоврядування в Україні», сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА :
1.

Обрати депутата Рацина Михайла Олександровича секретарем Іршавської міської

ради.
2.

Протокол № 2 лічильної комісії

для підрахунку голосів за результатами таємного

голосування по обранню секретаря міської ради від 17.05.2017 р. – затвердити.

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

І – ша сесія VІІІ-го скликання
І пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 17.05.2017 р.
м. Іршава

№5

Про затвердження Мейсароша В.В.
на посаду заступника міського голови
На підставі п. 5, ч. 1, ст. 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону
України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та подання міського голови сесія
Іршавської міської ради

ВИРІШИЛА :
1.

Затвердити Мейсароша Василя Васильовича на посаду заступника міського голови.

2.

Бухгалтерії міської ради провести нарахування заробітної плати згідно затвердженого

штатного розпису та табелю виходу на роботу .

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

І – ша сесія VІІІ-го скликання
І пленарне засідання
РІШЕННЯ

від 17.05.2017 р.
м. Іршава

№6

Про затвердження кількісного складу
виконавчого комітету міської ради VІІІ скликання
та визначення принципів формування
персонального складу виконкому

У відповідності до п. 3, ч. 1, ст. 26 та пп. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 51 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити кількісний склад виконавчого комітету міської ради VІІІ скликання в кількості
29 чоловік.
2. Визначити наступні принципи формування персонального складу виконкому:
- включити до складу виконавчого комітету міської ради у відповідності до займаних посад:
1. Міський голова Бобик Степан Степанович.
2. Заступник міського голови Мейсарош Василь Васильович.
3. Секретар міської ради Рацин Михайло Олександрович
та від кожного депутата міської ради – по одному члену виконавчого комітету (26 членів
виконкому).
3. Депутатам міської ради до ІІ пленарного засідання подати письмові пропозиції щодо
кандидатур для включення до складу виконавчого комітету міської ради

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

І – ша сесія VІІІ-го скликання
І пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 17.052017 р. № 7
м. Іршава
Про утворення постійних депутатських комісій міської ради
У відповідності до п. 2, ч. 1, ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА :
1. Утворити постійні депутатські комісії міської ради, а саме:
І. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету , фінансів та
контролю за ходом приватизації.
ІІ. Постійна комісія з питань земельних відносин і використання природних ресурсів,
будівництва та архітектури.
ІІІ.

Постійна

комісія

з

питань

освіти,

соціального

захисту

населення,

культури, молоді та спорту.
І V. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, навколишнього природного середовища,
надзвичайних ситуацій та благоустрою.
V. Постійна комісія з питань законності і правопорядку, регламенту, етики, депутатської
діяльності та адміністративно-територіального устрою.
2. Депутатам до ІІ пленарного засідання надати до міської ради письмові заяви про включення
до складу комісій.
3. Питання про персональний склад комісій, після отримання заяв всіх депутатів, винести на
розгляд сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Рацина М.О..

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 17.05.2017 р. № 8
м. Іршава

Про реорганізацію Іршавської міської ради
Закарпатської області шляхом приєднання
та припинення Лозянської сільської ради
в результаті приєднання.
Відповідно до Цивільного кодексу України, ст.59 Господарського кодексу
України, ст.ст.34, 36 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців”, ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», враховуючи рішення Х сесії сьомого скликання від 31
жовтня 2016 року № 327 Іршавської міської ради «Про надання згоди на добровільне
об’єднання територіальних громад та делегування представників до спільної робочої
групи», постанов Іршавської міської виборчої комісії № 45 від 05.05.2017 р., № 46
від 10.05.2017 р., № 47 від 16.05.2017 р., № 48 від 16.05.2017 р. «Про результати
виборів депутатів Іршавської міської ради» та «Про результати виборів Іршавського
міського голови», перша сесія VІІІ скликання Іршавської міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1.Реорганізувати юридичні особи:
1.1. Іршавську міську раду Закарпатської області (юридична адреса – 90100,
Закарпатська область, Іршавський район, м. Іршава, пл. Народна, 2) в складі міста
Іршава та села Собатин у Іршавську міську раду об’єднаної територіальної громади
шляхом приєднання Лозянської сільської ради до Іршавської міської ради
Закарпатської області.
1.2.Виконавчий комітет Іршавської міської ради Закарпатської області у
виконавчий комітет Іршавської міської ради об’єднаної територіальної громади
шляхом приєднання виконавчого комітету Лозянської сільської ради до
виконавчого комітету Іршавської міської ради Закарпатської області.
2. Припинити юридичні особи:

2

2.1. Лозянську сільську раду (юридична адреса – 90157, Закарпатська область,
Іршавський район, село Лоза, будинок 206 «А») в результаті приєднання до
Іршавської міської ради Закарпатської області.
3.Доручити Іршавському міському голові здійснити державні реєстрації
реорганізованих та новостворених юридичних осіб та інші юридичні дії у
відповідності до вимог чинного законодавства:
3.1. внесення змін до установчих документів Іршавської міської ради
Закарпатської області.
3.2. реєстрацію виконавчого комітету Іршавської міської ради Закарпатської
області.
3.3. припинення юридичної особи - Лозянської сільської ради.
ради.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської

Міський голова

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 17.05.2017 р. № 9
м. Іршава
Про утворення комісій з питань реорганізації та ліквідації
Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п. 7 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», рішенням Х сесії сьомого скликання від 31 жовтня 2016 року №
327 Іршавської міської ради «Про надання згоди на добровільне об’єднання
територіальних громад та делегування представників до спільної робочої групи»,
рішенням VІІ сесії сьомого скликання від 11 серпня 2016 року Лозянської сільської ради
«Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад с. Лоза Лозянської
сільської ради та міста Іршава», перша сесія VІІІ скликання Іршавської міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1.Утворити:
1.1.Комісію з питань реорганізації Іршавської міської ради в складі міста
Іршава та села Собатин шляхом приєднання Лозянської сільської ради Іршавського
району Закарпатської області (додаток 1).
1.2.Ліквідаційну комісію Лозянської сільської ради Іршавського району
Закарпатської області для припинення юридичної особи шляхом приєднання до
Іршавської міської ради Закарпатської області (додаток 2).
2.Доручити міському голові Бобику С.С. подати державному реєстратору дане
рішення для внесення до Єдиного державного реєстру записів про припинення юридичної
особи Лозянської сільської ради (уповноважена особа).
3. Встановити, що строк для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з
дня публікації повідомлення про припинення юридичних осіб.
4. Ліквідаційній комісії:
4.1.Провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов’язань органів
місцевого самоврядування, що припиняються .
4.2.Вжити заходи щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про
припинення Лозянської сільської ради. Забезпечити здійснення розрахунків з кредиторами
(у разі заявлення ними вимог) згідно з чинним законодавством України.
4.3.Вжити заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості.
4.4.Скласти по закінченню строку для заявлення вимог кредиторів проміжний
ліквідаційний баланс.
4.5.Скласти передавальні акти (баланси) після закінчення строку пред’явлення
вимог кредиторів та подати їх на затвердження сесії Іршавської міської ради.

5. Вважати Іршавську міську раду правонаступником активів та пасивів, всіх
майнових прав та обов’язків Лозянської сільської ради.
6. Комісії з питань реорганізації Іршавської міської ради:
6.1.Провести організаційні заходи, передбачені чинним законодавством України
щодо реорганізації Іршавської міської ради шляхом приєднання Лозянської сільської
ради, а саме:
- попередити працівників Іршавської міської ради про можливе майбутнє
вивільнення;
- попередити працівників Лозянської сільської ради про можливе майбутнє
вивільнення у зв’язку з припиненням юридичної особи шляхом приєднання до Іршавської
міської ради.
6.2.Забезпечити прийняття майна від ліквідаційної комісії Лозянської сільської
ради у власність Іршавської міської об’єднаної територіальної громади з моменту
внесення до ЄДР запису про припинення діяльності Лозянської сільської ради
(відповідальні за вчинення дій – Іршавський міський голова та виконуючий обов’язки
старости с. Лози ).
6.3.Провести необхідні дії щодо закриття відповідних рахунків в банках, органах
Державного казначейства України, отримання довідки про відсутність заборгованості
Лозянської сільської ради та інших дій, необхідних для припинення діяльності органів
місцевого самоврядування.
6.4.Скласти ліквідаційний баланс та затвердити його рішенням сесії Іршавської
міської ради.
6.5. У двохмісячний термін з дати публікації повідомлення про припинення
Лозянської сільської ради шляхом її приєднання до Іршавської міської ради, надати
державному реєстратору документи для державної реєстрації припинення.
7. Іршавському міському голові забезпечити внесення змін до установчих
документів юридичних осіб комунальної форми власності, утворених за рішеннями
Лозянської сільської ради, які припиняються.
Відповідні установчі документи затвердити на пленарному засіданні Іршавської
міської ради в строк не пізніше 3 місяців з моменту внесення до ЄДР запису про
припинення Лозянської сільської ради, що утворила комунальне підприємство, установу,
організацію.
8. Визначити відповідальними за внесення змін до ЄДР щодо комунальних
підприємств, установ, організацій керівників відповідних комунальних підприємств,
установ, організацій.
9. Надати право першого підпису для фінансових документів по сільській раді,
діяльність якої припиняється, голові ліквідаційної комісії – в.о. старости с. Лоза Боршошу
Миколі Івановичу.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської
ради.
Міський голова

С.С.БОБИК

Додаток 1
до рішення І сесії VІІІ скликання
Іршавської міської ради
від 17.05. 2017 року № 9

Склад
комісії з питань реорганізації Іршавської міської ради
Закарпатської області шляхом приєднання Лозянської сільської ради
Голова комісії:
Бобик - міський голова (реєстраційний номер облікової картки
1951915852)

платника податків

Секретар комісії:
Мовчан Мирослава Василівна – спеціаліст І категорії міської ради (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2883305007)
Члени комісії:
Білей Марія Василівна – головний бухгалтер міської ради (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 3048208746)
Ірш Оксана Михайлівна – спеціаліст І-ої категорії міської ради (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2338812280)
Макрушина Тетяна Валеріївна – інспектор з юридичних питань міської ради
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2946114127)
Мейсарош Василь Васильович – заступник міського голови (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2874214895)
Рацин Михайло Олександрович – секретар міської ради (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 3236900973)

Додаток 2
до рішення І сесії VІІІ скликання
Іршавської міської ради
від 17.05. 2017 року № 9

Склад

ліквідаційної комісії Лозянської сільської ради Іршавського
району Закарпатської області для припинення юридичної особи
шляхом приєднання до Іршавської міської ради Закарпатської області
Голова комісії:
Боршош Микола Іванович – в.о. старости с. Лоза (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2623406498)
Секретар комісії:
Герц Клара Йосипівна – секретар сільської ради (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2361402562)
Члени комісії:
Мельник Ольга Миколаївна – інженер-землевпорядник Лозянської сільської ради
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2666405307)
Кампо Віталія Василівна
- завідуюча дошкільним навчальним
с. Лоза (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3027114320)

закладом

Кеню Ірина Володимирівна - сімейний лікар Лозянської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини (АЗПСМ) (реєстраційний номер облікової картки платника
податків 3191402421)
Кормош Марія Іванівна – інспектор військово-облікового столу Лозянської сільської ради
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2469303545)
Саксон Наталія Юріївна – директор будинку культури с. Лоза (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2625802640)
Товт Володимир Петрович – директор Лозянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2038403092)
Худанич Людмила Іванівна - головний бухгалтер Лозянської
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2843907305)

сільської

ради

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
Перша сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 17.05.2017 р. № 10
м. Іршава
Про утворення представницького органу –
Іршавської міської ради об’єднаної територіальної громади
з адміністративним центром у місті Іршава
Взявши до уваги рішення Іршавської міської виборчої комісії про підсумки перших
виборів депутатів Іршавської міської ради та Іршавського міського голови Бобика С.С.
об’єднаної територіальної громади міста Іршава, сіл Собатин та Лоза, керуючись статтею
8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», перша сесія VІІІ
скликання Іршавської міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1.
Утворити представницький орган - Іршавську міську раду об’єднаної
територіальної громади з адміністративним центром у місті Іршава шляхом перетворення
Іршавської міської ради Закарпатської області.
2.
Доручити Іршавському міському голові Бобику Степану Степановичу провести
державну реєстрацію Іршавської міської ради об’єднаної територіальної громади у
відповідних державних реєстраційних органах.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради.

Міський голова

С.С.БОБИК

Стаття 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад»
Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади та реорганізація органів
місцевого самоврядування
1. Об’єднана територіальна громада вважається утвореною за цим Законом з дня набрання
чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання
територіальних громад, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку
добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови
відповідності таких рішень висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 цього
Закону.
2. Повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів,
обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття
повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною
громадою.
Після завершення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних
територіальними громадами, що об’єдналися, їхні виконавчі комітети продовжують
здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою,
обраною об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого
комітету. Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний
об’єднаною територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх
персонального складу.
Після завершення повноважень сільського голови, який одноособово виконував функції
виконавчого органу сільської ради у територіальній громаді, що увійшла до об’єднаної
територіальної громади, відповідні функції одноособово виконує сільський, селищний,
міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою, з дня набуття ним
повноважень до затвердження відповідною сільською, селищною, міською радою
персонального складу її виконавчого комітету.
{Частина друга статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015}
3. Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків
територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною,
міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.
У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну об’єднану
територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району
є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном
права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з дня набуття повноважень
сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною
громадою.
{Частина третя статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015}
4. З дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною
територіальною громадою, у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється
реорганізація відповідних юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, обраних
територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним

центром об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної
територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи сільські, селищні, міські ради припиняються у порядку, визначеному цим Законом.
Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі
об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх
юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами,
що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою,
обраною об’єднаною територіальною громадою.
Найменування представницького органу місцевого самоврядування об’єднаної
територіальної громади як юридичної особи складається з частини, яка є похідною від
власного найменування населеного пункту, визначеного її адміністративним центром, у
формі прикметника та відповідного загального найменування представницького органу
місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада).
{Частина четверта статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015}
5. З дня затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною
територіальною громадою, персонального складу її виконавчого комітету у порядку,
визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад, розміщених поза
адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до
юридичної особи - виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеної в
адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Після завершення
реорганізації відповідні юридичні особи - виконавчі комітети сільських, селищних,
міських рад припиняються у порядку, визначеному цим Законом.
Юридична особа - виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради, розміщеної в
адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та
обов’язків всіх юридичних осіб - виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних,
міських рад територіальних громад, що об’єдналися, з дня затвердження сільською,
селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою,
персонального складу її виконавчого комітету.
Найменування виконавчого органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної
громади як юридичної особи складається з відповідного загального найменування
виконавчого органу місцевого самоврядування (виконавчий комітет, управління, відділ
тощо) та повного найменування відповідного представницького органу місцевого
самоврядування у родовому відмінку.
{Частина п'ята статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015}
6. Реорганізація юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих
комітетів у випадках, передбачених цим Законом, здійснюється без повідомлення про неї
органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів,
отримання їхньої згоди.
{Частина шоста статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015}

7. Під час проведення реорганізації юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад та
їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб
здійснює сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною територіальною
громадою.
За поданням сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною
територіальною громадою, відповідна сільська, селищна, міська рада може утворити
комісії для забезпечення виконання таким головою повноважень з управління справами
юридичних осіб, що реорганізуються.
{Частина сьома статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015}
8. Після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних
територіальними громадами, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, сільського
голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради
територіальної громади, що увійшла до об’єднаної територіальної громади, видані ними
нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на
відповідних територіях та для відповідних осіб.
Сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою, її
виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або
скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування та посадових осіб,
визначені в абзаці першому цієї частини.
{Частина восьма статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015}
9. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення
бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених цією частиною.
Сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою, може
вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільськими, селищними,
міськими радами, обраними територіальними громадами, що об’єдналися.
До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що
об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів
територіальних громад, що об’єдналися, продовжують здійснювати відповідні бюджетні
установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною
територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ.
До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що
об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територіальних громад, що
об’єдналися, здійснюють:
1) відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання територіальних громад;
2) сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою,
якщо у відповідних територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені
згідно із законом.
Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіальних громад, що
об’єдналися, перераховуються до бюджету об’єднаної територіальної громади на підставі

платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного
об’єднаною територіальною громадою.
{Частина дев'ята статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015}
10. Бюджет об’єднаної територіальної громади розробляється з урахуванням особливостей
підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.
11. Державна реєстрація припинення юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад,
їхніх виконавчих комітетів шляхом приєднання здійснюється на підставі заяви, поданої
сільським, селищним, міським головою, обраним об’єднаною територіальною громадою,
або уповноваженою ним особою суб’єкту державної реєстрації.
Державна реєстрація припинення шляхом приєднання юридичних осіб - виконавчих
комітетів сільських, селищних, міських рад, які забезпечують окреме виконання бюджетів
територіальних громад, що об’єдналися, здійснюється не раніше затвердження бюджету
об’єднаної територіальної громади.
Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, її виконавчий комітет є такою, що
припинилася, з дня внесення запису про її припинення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
{Частина одинадцята статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015}
12. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу - сільську, селищну,
міську раду, обрану об’єднаною територіальною громадою, її виконавчий комітет, що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним,
міським головою, обраним об’єднаною територіальною громадою, або уповноваженою
ним особою.
{Частина дванадцята статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015}
{Частину тринадцяту статті 8 виключено на підставі Закону № 925-VIII від 25.12.2015}
13. У разі якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшли територіальні
громади, розташовані на територіях суміжних районів:
1) рішення Центральної виборчої комісії про призначення перших виборів депутатів
сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови
об’єднаної територіальної громади приймається до зміни меж відповідних районів;
2) загальний склад відповідних районних рад з цієї підстави не змінюється;
3) депутати відповідних районних рад продовжують здійснювати свої повноваження до
набуття повноважень депутатами районної ради наступного скликання, крім випадків,
визначених законом;
4) районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст у власність об’єднаних територіальних громад, що утворюються згідно із
законом та перспективним планом формування територій громад, відповідних бюджетних
установ та майна цих установ, розташованих на їхній території, відповідно до

розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України. До
завершення такого процесу передачі фінансування бюджетних установ, що здійснювалося
за рахунок районних бюджетів, продовжує здійснюватися за рахунок відповідних
районних бюджетів.
{До статті 8 включено частину тринадцяту згідно із Законом № 1923-VIII від 14.03.2017}
14. Якщо до призначення чергових виборів до районних рад Верховна Рада України не
прийняла рішення про зміну меж відповідних районів, території яких мають зазнати змін
внаслідок утворення об’єднаної територіальної громади, виборці, які належать до такої
об’єднаної територіальної громади, реалізують своє право обирати депутатів районної
ради району, на території якого розташований адміністративний центр цієї об’єднаної
територіальної громади. Вибори депутатів таких рад організовуються і проводяться в
порядку, визначеному Законом України "Про місцеві вибори", з урахуванням таких
особливостей:
1) загальний склад районної ради району, на території якого не розташований
адміністративний центр об’єднаної територіальної громади, та кількість виборчих округів,
що мають бути утворені на території відповідного району, визначаються без урахування
виборців, які належать до об’єднаної територіальної громади на території цього району, та
відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
2) загальний склад районної ради району, на території якого розташований
адміністративний центр об’єднаної територіальної громади, та кількість виборчих округів,
що мають бути утворені на території відповідного району, визначаються з урахуванням
виборців, які належать до такої об’єднаної територіальної громади і проживають на
території суміжних районів, та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
{Статтю 8 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом № 1923-VIII від
14.03.2017}
{Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 676-VIII від 04.09.2015; в редакції
Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
Перша сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ
від 17.05.2017 р. № 11
м. Іршава
Про виконуючого обов’язки старости
в с. Лоза Іршавської міської
об’єднаної територіальної громади

Відповідно до положень норм частини 7 статті 14-1 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Відповідно до пункту 3 Розділу ІV «Прикінцеві положення» Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» визначити, що обов’язки старости села
Лоза, яке увійшло до складу Іршавської міської об’єднаної громади до обрання на перших
виборах старости виконує Боршош Микола Іванович, який здійснював до об’єднання
обов’язки сільського голови села Лоза.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії міської ради.

Міський голова

С.С.Бобик

Затверджено
рішення І сесії
VІІІ скликання Іршавської
міської ради
від __.__.2017 № __

ПОЛОЖЕННЯ
про старост сіл Іршавської міської об’єднаної територіальної громади
Це Положення відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про
місцеві вибори», інших актів законодавства України визначає статус сільських старост
сіл Іршавської міської об’єднаної територіальної громади.
Розділ І. Статус старост, порядок їх обрання та строк повноважень.
Глава 1.1. Загальні положення
1.1.1. Старости сіл (далі – староста) є посадовими особами
місцевого
самоврядування відповідних сіл, які перебувають у складі Іршавської міської об’єднаної
територіальної громади.
1.1.2. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України та це
Положення.
1.1.3. Положення про старосту сіл Іршавської міської об’єднаної територіальної
громади затверджується Іршавською міською радою. Це Положення не потребує
перезатвердження Іршавською міською радою нового скликання.
1.1.4. Перелік населених пунктів Іршавської міської об’єднаної територіальної
громади, в яких запроваджується посада старости, затверджується Іршавською міською
радою. В населеному пункті, який є адміністративним центром Іршавської міської
об’єднаної територіальної громади посада старости не запроваджується.
1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого
самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування».
1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Іршавської
міської ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.
Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень
1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в
єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної
внутрішньої громади у складі Іршавської міської об’єднаної територіальної громади в
порядку. визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень
Іршавської міської ради.
1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це
право відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він
зареєстрував місце свого проживання.

1.2.3. Старостою може бути обраним громадянин України, який має право голосу
відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував
місце свого проживання.
1.2.4. Повноваження старости починаються після принесення ним на засіданні
виконавчого комітету Іршавської міської ради
присяги такого змісту «Я,
громадянин(ка)
України
______________________________________________,
усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити
об’єднаній територіальній громаді та народові України, неухильно дотримуватись
Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняючи права, свободи
і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».
1.2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням
повноважень Іршавської міської ради.
1.2.6. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складання ним
повноважень старости (відставка);
2) припинення його громадянства України;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до
відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у
виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
5) відкликання з посади за народною ініціативою;
6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким,
що помер;
7) його смерті.
1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Іршавської
міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України та це Положення, інші
акти органів місцевого самоврядування Іршавської міської об’єднаної територіальної
громади, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
Таке рішення Іршавська міська рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів
від її загального складу.
1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять
на розгляд Іршавської міської ради:
1) Іршавський міський голова;
2) постійні комісії Іршавської міської ради;
3) виконавчий комітет Іршавської міської ради;
4) збори членів відповідної внутрішньої громади.
1.2.9. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в
порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому
рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою
приймається на зборах виборців відповідної внутрішньої громади у кількості не менше
20 осіб.
1.2.10. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути зібрано
підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих
виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Збір підписів проводиться
протягом не довше десяти днів.
1.2.11. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження
здійснює виконувач обов’язків старости, якого призначає Іршавський міський голова.
Виконувач обов’язків старости здійснює його повноваження з моменту призначення на
цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових
(чергових) виборах відповідно до Закону «Про місцеві вибори».

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи.
Глава 2.1. Завдання та повноваження старости
2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» на старосту покладаються такі завдання:
1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту
територіальної громади у виконавчих органах Іршавської міської ради;
2) сприяння жителям відповідного населеного пункту територіальної громади у
підготовці документів, що подаються до Іршавської міської ради та її виконавчих
органів;
3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині
фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту.
4) внесення пропозицій до виконавчого комітету Іршавської міської ради з питань
діяльності на території відповідного населеного пункту, виконавчих органів Іршавської
міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх
посадових осіб.
2.1.2. Староста також:
1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування об’єднаної
територіальної громади на території внутрішньої громади;
2) вчиняє нотаріальні дії,передбачені частиною першою статті 37 Закону України
«Про нотаріат»;
3) проводить державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою ст.6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;
4) здійснює інші обов’язки, визначені цим Положенням.
2.1.3. Обов’язки старости:
1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, Регламенту Іршавської міської ради, цього Положення та
інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та
взаємовідносини з Іршавською міською об’єднаною територіальною громадою, органами
місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, з внутрішньою громадою та її
членами;
2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Іршавської міської ради,
виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, Іршавського міського голови,
інформувати їх про виконання доручень;
3) брати участь в організації та проведені зборів членів відповідної внутрішньої
громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного
зборів. Організовувати виконання
рішень відповідної внутрішньої громади та
здійснювати моніторинг їх виконання;
4) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту Іршавської
міської об’єднаної територіальної громади програм соціально-економічного та
культурного розвитку, затверджених рішенням Іршавської міської ради, інших актів ради
та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів
Іршавської міської ради пропозиції з цих питань;
5) вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначеним графіком.
Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері
соціального захисту , культури, освіти, фізичної культури та спорту, житловокомунального господарства., реалізація ними права на працю та медичну допомогу;
6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади з питань
соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту
Іршавської міської об’єднаної територіальної громади, соціального, побутового та
транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого
самоврядування Іршавської міської об’єднаної територіальної громади та їх посадовим
особам, передавати їх за призначенням;
8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту
Іршавської міської об’єднаної територіальної громади, вживати заходів до його
підтримання в належному стані.;
9) сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного населеного
пункту Іршавської міської об’єднаної територіальної громади (землекористування,
довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);
10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного
пункту Іршавської міської об’єднаної територіальної громади громадського порядку,
станом виконання рішень Іршавської міської ради щодо дотримання правил з питань
благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них
чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;
11) контролювати дотримання правил
використання об’єктів комунальної
власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного
пункту Іршавської міської об’єднаної територіальної громади;
12) сприяти органам самоорганізації населення відповідного населеного пункту
Іршавської міської об’єднаної територіальної громади;
13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні
ними своїх завдань та повноважень;
14) не допускати на території відповідного населеного пункту Іршавської міської
об’єднаної територіальної громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам
територіальної громади та держави;
15) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності Іршавської
міської об’єднаної територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території
відповідного населеного пункту громади;
16) періодично звітувати (не менш як двічі на рік) перед виконавчим комітетом
Іршавської міської ради, членами відповідної внутрішньої громади про свою роботу;
17) дотримуватись правил службової етики, встановлених законодавчими актами
України та актами Іршавської міської ради;
18) виконувати поточні доручення Іршавської міської ради та її виконавчого
комітету, Іршавського міського голови, звітувати про їх виконання.
2.1.4. Староста має право:
1) офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого
самоврядування Іршавської міської об’єднаної територіальної громади, брати участь з
правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Іршавської міської ради, засіданнях її
постійних чи тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси
членів відповідної внутрішньої громади;
2) одержувати від органів місцевого самоврядування
Іршавської міської
об’єднаної територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств,
установ та організацій
комунальної форми власності, інститутів громадського
суспільства, що розташовані на території Іршавської міської об’єднаної територіальної
громади інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та
культурного розвитку відповідного населеного пункту Іршавської міської об’єднаної
територіальної громади;
3) погоджувати проекти рішень Іршавської міської ради та її виконавчого комітету
щодо майна Іршавської міської об’єднаної територіальної громади, розташованого на
території відповідного населеного пункту Іршавської міської об’єднаної територіальної
громади;
4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету
Іршавської міської ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої

громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень
відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої
громади чи інтересів Іршавської міської об’єднаної територіальної громади загалом;
5) порушувати у виконавчому комітеті Іршавської міської ради питання про
необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції
ради та ї
органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території
відповідного населеного пункту Іршавської міської об’єднаної територіальної громади
незалежно від форми власності;
6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, і органів, діяльність
яких перевірялася відповідно до п.5 цієї статті, а також органам, яким вони
підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини
яких сталося порушення;
7) пропонувати питання для розгляду органам самоорганізації
населення
відповідного населеного пункту Іршавської міської об’єднаної територіальної громади;
8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних
інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів Іршавської міської об’єднаної
територіальної громади, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у
здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту
Іршавської міської об’єднаної територіальної громади;
9) звертатися до
правоохоронних органів у разі виявлення порушень
громадського порядку на території відповідного населеного пункту Іршавської міської
об’єднаної територіальної громади.
2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного
конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим
комітетом Іршавської міської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів,
за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання
виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання,.
2.1.6. Здійснення контролю за дотриманням вимог п.2.1.4. цієї статті, надання
старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками,
покладається на постійну комісію, визначену Іршавською міською радою.
2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності.
2.2.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та
інші питання організації діяльності старости визначаються Іршавською міською радою та
її виконавчим комітетом.
2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення старости
здійснюється виконавчим комітетом Іршавської міської ради.
Розділ ІІІ Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости
Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости
3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і
підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою.
3.1.2. Староста не рідше двох разів на рік звітує про свою роботу перед зборами
членів відповідної внутрішньої громади.
3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Іршавської міської ради староста
зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними
термін.
Глава 3.2. Відповідальність старости
3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед
Іршавської міською радою та внутрішньою громадою.

3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення,
повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Іршавської
міської ради.
3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7 цього Положення староста
може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному
Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті
12.9 цього Положення.
3.2.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної,
цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.
3.2.5. Шкода, заподіяна фізичним і юридичним особам в результаті неправомірних
рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується у порядку, встановленому
законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що
виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому
порядку.

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».
Стаття 141. Староста
-

1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.
2. Староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території
відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого
права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої
повноваження на постійній основі.
3. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до
Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному
засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною
територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та
реєстрації.
4. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років,
крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку,
визначених цим Законом.
5. Староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою.
6. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову
діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою
оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики,
інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
7. Порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також
Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою.
{Закон доповнено статтею 14 1 згідно із Законом № 157-VIII від 05.02.2015; в редакції
Закону № 1848-VIII від 09.02.2017}
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