
Додаток 46 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

 

            ЗАТВЕРДЖУЮ 

            Арцизький міський голова 

 

___Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 
 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

старости 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який затверджується 

рішенням сесії міської ради на строк повноважень ради шляхом відкритого голосування і 

виконує свої обов’язки до затвердження старости нового скликання, крім випадків 

передбачених чинним законодавством України. Староста може бути достроково 

звільнений з посади рішенням ради, за результатами голосування. Питання про його 

звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу міського голови відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також підстав, передбачених 

Кодексом законів про  працю України, Законами України « Про службу в органах 

місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції».  

1.2. Староста є відповідальний і підзвітний Арцизькій міській раді та підконтрольний 

міському голові, а у випадках передбачених Законом України « Про місцеве 

самоврядування в Україні» - секретарю ради. 

1.3.Кваліфікаційні вимоги: знання та досвід, необхідні для якісного виконання 

відповідних повноважень. 

 1.4. В своїй діяльності староста керується Конституцією України; законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист 

персональних даних» та іншими законами України; указами і розпорядженнями 

Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про старосту,  цією 

посадовою інструкцією. 

2. Посадові обов`язки 

 

2.1. Представляє інтереси жителів відповідних населених пунктів (сел) старостинського 

округу Арцизької міської ради. 

2.2.Сприяє жителям відповідного старостинського округу  (села) територіальної громади у 

підготовці документів (в тому числі надання довідок, довідок – характеристик фізичним 

та юридичним особам, які проживають на території відповідного населеного пункту 

(села)територіальної громади) , що подаються до Арцизької міської ради об’єднаної 

територіальної громади та її виконавчих органів; видавати та внутрішньо реєструвати їх . 

2.3.Забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням 

відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано 

у встановленому законом порядку. 

2.4.Веде облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території 

(згідно до господарського обліку) . 



2.5.Приймає, веде облік та контроль за розглядом і вживанням заходів за листами, 

скаргами і заявами громадян, особисто приймає громадян. 

2.6.Здійснює нотаріальні дії , керуючись у своїй діяльності Законами України, інструкцією 

про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами. 

2.7.Бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині 

фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського 

округу. 

2.8.Вносить пропозиції до виконавчого комітету Арцизької міської  ради з питань 

діяльності на території відповідного населеного пункту (села) виконавчих органів міської 

ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових 

осіб. 

2.9.Погоджує проекти рішень міської ради, що стосуються майна старостинського округу . 

2.10.Шанобливо ставитися до жителів села та їхніх звернень до органів місцевого 

самоврядування. 

2.11.Здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, 

громадським правопорядком. 

2.12.Здійснює моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів села у сфері 

соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального 

господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу. 

2.13.Недопускає дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам міської ради та 

держави; 

2.14.Забезпечує виклики членів територіальної громади до виконкому та ради та друкує 

документи, пов’язані зі зверненнями громадян. 

2.15.Забезпечує виконання рішень Арцизької міської ради. 

2.16..Виконує інші обов'язки, визначені Положенням про старосту, Регламентом 

Арцизької міської ради та її виконавчого комітету, актами міської ради та вирішує за 

дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю 

ради та її органів. 

2.17.Бере участь у пленарних засіданням виконавчого комітету ради, з правом дорадчого 

голосу, а також у засіданнях постійних комісій ради, вносить пропозиції до порядку 

денного засідань, які стосуються інтересів міської ради. Оголошує на засіданнях тексти 

заяв та звернень старостинського округу з питань, що стосуються інтересів 

старостинського округу чи інтересів міської  ради . 

2.18..Бере участь в організації та проведення зборів мешканців відповідного округу та у 

оформлені документів цих зборів вносить пропозиції до порядку денного зборів. 

Організовує виконання рішень зборів мешканців округу та здійснює моніторинг їх 

виконання  

2.19.Сприяє виконанню на території відповідного населеного пункту (села)Арцизької 

міської територіальної громади, програм соціально-економічного та культурного 

розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. 

2.20.Взаємодіє з міською радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної 

форми власності та їх посадовими особами, що розташовані на території територіальної 

громади, громадськими об`єднаннями, які діють на території територіальної громади, а 

також іншими суб’єктами та інституціями. 

2.21.Одержує безоплатно від виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій 

комунальної форми власності та їх посадових осіб, що розташовані на території 

територіальної громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань 

інформацію, документи і матеріали. 

2.22.Порушує у виконавчому комітеті Арцизької міської ради питання про необхідність 

проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності 

підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного 

старостинського округу незалежно від форм власності. 



2.23.Вносить пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, 

установ, організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких 

перевірялась відповідно до п.22 , а також органам , яким вони підпорядковані, порушувати 

питання про притягнення до відповідальності. 

2.24. Працівники всіх закладів , які перебувають на території відповідного населеного 

пункту (села) Арцизької міської  ради підзвітні та підконтрольні старостам . 

2.25. Місце роботи старости відповідного населеного пункту (села) Арцизької міської 

ради залишаються такими ж, які були до об’єднання. 

2.26. Чітко дотримується правил внутрішнього розпорядку, затверджених 

розпорядженням міського голови 

3.Права 

 

3.1. Отримувати в порядку, встановленому законодавством,  від посадових осіб 

виконавчих органів міської ради та підпорядкованих підприємств, організацій (установ, 

закладів),  які є у міській комунальній власності,  документи, необхідні для виконання 

покладених на старосту функцій. 

3.2.Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в міській раді з питань, що 

пов’язані з його функціональними обов’язками. 

3.3.Залучати  у встановленому порядку  за погодженням  із  міським головою,  

заступниками міського голови, секретарем міської ради керівників виконавчих органів 

міської ради для розгляду питань, що належать до компетенції. 

3.4.Взаємодіяти з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у 

межах своїх повноважень при розгляді питань, які стосуються повноважень старости. 

 

4.Відповідальність 

 

Староста несе відповідальність за: 

4.1. Стан діловодства, обліку і звітності, архівної справи. 

4.2. Матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну підприємству, установі,  

організації в наслідок  порушення покладених на нього трудових обов’язків. 

4.3. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що 

передбачені даною посадовою інструкцією, бездіяльність - в межах, визначених чинним 

законодавством України. 

4.4. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, 

визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством 

України.  

4.5. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

4.6. Розголошення відомостей, що містять конфіденційну інформацію, - в межах, 

визначених чинним законодавством України. 

4.7. Здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків, які містять 

склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм чинного законодавства України. 

4.8. Порушення Загальних правил етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування,  Етичного кодексу працівників виконавчих 

органів міської ради та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та її проходженням - в межах, визначених чинним законодавством 

України. 

4.9. Порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних» - в межах, 

визначених чинним законодавством України. 

4.10. Неналежне зберігання штампів та печаток та їх неправильне використання, -  у 

межах чинного законодавства України.                                 



5.  Інші положення 

 

 5.1.Дана посадова інструкція складена у двох примірниках, один із яких зберігається у 

відділі організаційної та кадрової роботи, а другий – у відповідному старостинському 

окрузі. Старості видається під підпис копія посадової інструкції. 

5.2. Розділи  «Посадові  обов’язки», «Права»  та «Відповідальність» можуть бути уточнені 

в разі зміни завдань і функцій. 

  

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                                Інеса СТОЙКОВА 

                                                                   

 

 

 

 

 
З посадовою інструкцією ознайомлений (-а) та копію примірника отримав(-ла): 

 

 

 __________________          
(Дата ознайомлення)

 

_________________          
(Особистий підпис працівника)

 

____________________________          
(Прізвище, ім’я, по батькові)

 
 


