
 

 
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

(перше пленарне засідання п’ятнадцятої сесії восьмого скликання) 
 
23 липня 2021 року                                                                                            №665                     

 

Про затвердження Положення про 

старостинські округи та 

старостинські округи Хорольської 

міської територіальної громади                                                                                                                                                                                                                                 

   

Відповідно до статті 26, ст.ст 59, 59
1
 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Положення про старостинські округи Хорольської міської 

ради Лубенського району Полтавської області згідно з додатком №1. 

 

2. Утворити на території Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області 10 старостинських округів згідно з додатком №2. 

 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, гласності, законності та 

соціального захисту населення. 

  

 

 

Міський голова                                                                      С.М. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток №1  

до рішення першого пленарного 

засідання п’ятнадцятої сесії 

Хорольської міської ради восьмого 

скликання від 23.07.2021 р. №665 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ  

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області 

   

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про старостинські округи Хорольської міської ради 

Лубенського району  Полтавської області (далі – Положення) розроблено 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

визначає статус старостинських округів, порядок їх утворення, зміну території 

та ліквідацію. 

1.2. Положення та зміни до Положення затверджується рішенням 

Хорольської міської ради Лубенського району  Полтавської області (далі – 

рада). 

1.3. Питання не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним 

законодавством. 

1.4. Якщо у випадку зміни діючого законодавства, норми даного 

Положення будуть суперечити чинному законодавству, то надалі, до внесення 

доповнень і змін у Положення, слід керуватись нормами чинного 

законодавства. 

СТАТУС СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

2.1. Старостинський округ – частина території Хорольської міської ради 

Лубенського району  Полтавської області, на якій розташовані декілька 

населених пунктів,  крім адміністративного центру  територіальної громади 

(м.Хорол), визначена міською  радою з метою забезпечення представництва 

інтересів жителів таких населених пунктів старостою.  

 

2.2. Для кожного старостинського округу міська рада виготовляє 

відповідні печатки та штампи, які передаються відповідному старості або іншій 

відповідальній особі старостинського округу для використання. 

 

УТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ЗМІНА ТЕРИТОРІЇ 

СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

3.1. Правом утворення, ліквідації та зміни території старостинських 

округів наділена виключно міська рада, яка на пленарному засіданні приймає 

відповідне рішення більшістю голосів. 



 

3.2. З метою утворення, ліквідації, зміни території старостинських округів 

право вносити обґрунтовані пропозиції мають міський голова, секретар міської 

ради ради, депутати міської ради, постійні комісії міської ради, члени 

виконавчого комітету міської ради ради, загальні збори громадян. 

 

3.3. Утворення старостинського округу – це формування частини 

території, що є складовою частиною територіальної громади з сукупністю 

жителів декількох населених пунктів (крім адміністративного центру ТГ), яка 

потребує забезпечення представництва своїх інтересів старостою у виконавчих 

органах відповідної ради. 

Рішення про утворення старостинських округів повинно містити таку 

інформацію: 

 найменування старостинських округів та їх центрів (найменування 

старостинського округу може бути похідним від найменування населеного 

пункту, визначеного його умовним центром). 

 перелік населених пунктів, що входять до складу кожного старостинського 

округу; 

 адреси адміністративних будівель, де знаходяться робочі місця старост. 

3.4. Зміна території  старостинських округів – формування частини 

території відбувається через: 

 збільшення їх кількості, шляхом поділу деяких старостинських округів; 

 зменшення їх кількості, шляхом об’єднання деяких старостинських округів; 

 перенесення населених пунктів з одного старостинського округу до 

іншого  без збільшення чи зменшення кількості самих округів. 

3.5. Ліквідація старостинського округу – це повне припинення 

старостинського округу та виключення його з нормативних документів ради. З 

прийняттям такого рішення міською радою застосовуються пункту 3.3. та 3.4. 

цього Положення. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          Ю.В. Бойко 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Додаток №2 

до рішення першого пленарного 

засідання п’ятнадцятої сесії 

Хорольської міської ради восьмого 

скликання від 23.07.2021 р. №665 
 

№ 

з/п 

Назва 

старостинського 

округу 

Хорольської міської 

ради Лубенського 

району Полтавської 

Населені пункти в 

межах Хорольської 

міської ради, які 

входять до 

старостинського 

округу 

П.І.Б.  

старости 

Центр 

старостинського 

округу/адреса 

адміністративної 

будівлі, де 

знаходяться робочі 

місця старост 
1 2 3 4 5 

1 

Клепачівський 

старостинський 

округ 

Левченки, 

Новачиха, 

Зубенки, 

Остапенки, 

Іващенки, 

Вергуни, 

Оріхівщина, 

Клепачі, Рибченки, 

Падусі, Павлівка, 

Шишаки,  

Гузик Юрій 

Миколайович 

Полтавська 

область, 

Лубенський район,             

с.Клепачі, вул. 

Перемоги,8 

2 

Андріївський 

старостинський 

округ 

Андріївка, 

Третякове, Новий 

Байрак, Дубове, 

Козубівка, 

В`язівок, Софине 

Данилейко 

Володимир 

Іванович 

Полтавська 

область, 

Лубенський район             

с.Андріївка,                       

вул. Шевченка,1 

3 

Покрово-

багачанський 

старостинський 

округ 

Покровська 

Багачка, 

Настасівка, Іванці, 

Запорожчине, 

Березняки, 

Тарасівка, Єрківці 

Костюк Ганна 

Миколаївна 

Полтавська 

область, 

Лубенський район             

с.Покровська 

Багачка, 

вул.Шевченка,7 

4 

Вишневий 

старостинський 

округ 

Середнє, 

Куторжиха, 

Хвощівка, 

Петракіївка, 

Вишневе, Садове, 

Єньки, Лози, 

Гирине 

Коханевич 

Григорій 

Миколайович 

Полтавська 

область, 

Лубенський район             

с.Вишневе, 

вул.Центральна, 37 

5 

Новоаврамівський 

старостинський 

округ 

Мелюшки, 

Широке, Грушине, 

Буберева, Ковалі, 

Кулиничі, 

Барилове, 

Новоаврамівка, 

Попівка, Мала 

Попівка 

Романов 

Олексій 

Анатолійович 

Полтавська 

область, 

Лубенський район             

с.Новоаврамівка, 

вул. Центральна,1 

6 
Сатроавраміський 

старостинський 
Княжа Лука, 

Стайки, 
Шило Анатолій 

Андрійович 

Полтавська 

область, 



 

№ 

з/п 

Назва 

старостинського 

округу 

Хорольської міської 

ради Лубенського 

району Полтавської 

Населені пункти в 

межах Хорольської 

міської ради, які 

входять до 

старостинського 

округу 

П.І.Б.  

старости 

Центр 

старостинського 

округу/адреса 

адміністративної 

будівлі, де 

знаходяться робочі 

місця старост 
1 2 3 4 5 

округ Староаврамівка, 

Глибока Долина, 

Радьки, Бутівці, 

Пристань 

Лубенський район             

с.Староаврамівка, 

вул.Шевченка,18 

7 

Ялосовецький 

старостинський 

округ 

Орликівщина, 

Лагодівка, 

Новоіванівка, 

Роплянське, 

Ялосовецьке, 

Бригадирівка, 

Миколаївка, 

Кривці 

Чорненький 

Вячеслав 

Володимирович 

Полтавська 

область, 

Лубенський район                               

с. Ялосовецьке,               

вул.Центральна, 2 

8 

Вишняківський 

старостинський 

округ 

Вербине, Демина 

Балка, Павленки, 

Костюки, 

Вишняки, 

Трубайці, Кулики, 

Бовбасівка 

 

Полтавська 

область, 

Лубенський район                            

с. Вишняки, вул. 

Шевченка,10 

9 

Мусіївський 

старостинський 

округ 

Мусіївка, Стара 

Мусіївка, Шкилі, 

Бурлаки, Дації, 

Мищенки, Лазьки, 

Мартинівка, 

Хоменки, 

Хильківка 

 

Полтавська 

область, 

Лубенський район                               

с. Мусіївка, вул. 

Молодіжна,2 

10 

Штомпелівський 

старостинський 

округ 

Штомпелівка, 

Ставки, Ванжина 

Долина, Лобкова 

Балка, Ковтуни, 

Бочки, Наталівка, 

Варварівка, 

Шарківщина, 

Лісянщина, 

Коломійцеве Озеро 

 

Полтавська 

область, 

Лубенський район             

с.Штомпелівка,               

вул. Центральна, 

42а 

 
 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          Ю.В. Бойко 
 


