
                                                                                              Проєкт вноситься 
                                                                                селищним головою 
 
_______________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 
від ___  ___________2021 рік                                                              №_____ 

смт Олександрівка 
 

Про утворення старостинських 
округів та затвердження Положення 
про старостинські округи 
Олександрівської селищної ради 
 
 

Керуючись ст.. 26, 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування», 
Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розвитку інституту старост», у зв’язку з необхідністю приведення 
нормативних актів селищної ради у відповідність з нормами діючого 
законодавства та з метою забезпечення представництва інтересів жителів 
населених пунктів Олександрівської  селищної ради, що увійшли до складу з 
адміністративним центром в селищі міського типу Олександрівка 

 
СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Утворити на території Олександрівської селищної ради старостинські 

округи узявши до уваги перелік населених пунктів що увійшли до їх складу, 
співпадають із переліком тих населених пунктів, які свого часу  при 
затвердженні на посади старост були визначені їм територіальною основою 
для  здійснення повноважень: 

1.1. Бірківський старостинський округ з центром в с. Бірки, у складі 
населених пунктів: село. Бірки.  

1.2.Бовтиський старостинський округ з центром в с.Бовтишка, у складі 
населених пунктів: село Бовтишка, село Польове, село Веселе.  

1.3. Букварський старостинський округ з центром в с. Букварка у складі 
населених пунктів село Букварка, село Роздолля, село Тарасівка; 

1.4.Вищеверещаківський старостинський округ з центром в с. Вищі 
Верещаки, у складі населених пунктів: село Вищі Верещаки, село 
Любомирка, село Бурякове, село Настине.  

1.5.Голиківський старостинський округ з центром в с. Голикове, у складі 
населених пунктів: село Голикове, село. Кримки  



1.6.Єлизаветградківський старостинський округ з центром в смт 
Єлизаветградка, у складі населених пунктів: селище Єлизаветградка, село 
Плішки.  

1.7.Івангородський старостинський округ з центром в с. Івангород, у 
складі населених пунктів: село Івангород, село Стримівка.  

1.8.Красносілківський старостинський округ з центром в с. Красносілка, 
у складі населених пунктів: село Красносілка, село Світова Зірка, село 
Хайнівка.  

1.9.Красносільський старостинський округ з центром в с.Красносілля, у 
складі населених пунктів: село Красносілля, село Гутницька.  

1.10. Соснівський старостинський округ з центром в с. Соснівка у складі  
населених пунктів село Соснівка, село Нижчі Верещаки. 

1.11. Триліський старостинський округ з центром в с. Триліси у складі 
населених пунктів село. Триліси, село Антонівка село. Китайгород. село 
Северинівка. 

1.12. Лісівський старостинський округ з центром в смт Лісове, у складі 
населеного пункту селище Лісове.  

1.13. Михайлівський старостинський округ з центром в с. Михайлівка, у 
складі населених пунктів: село Михайлівка, село Григорівка.  

1.14. Несватківський старостинський округ з центром в с.Несваткове, у 
складі населеного пункту село Несваткове.  

1.15. Підлісненський старостинський округ з центром в с. Підлісне, у 
складі населених пунктів: село Підлісне. 

 1.16. Родниківський старостинський округ з центром в с. Родниківка, у 
складі населених пунктів: село Родниківка, село Липівка, село Мар'янівка, 
село Могилів Курінь, село Ясинуватка.  

1.17. Розумівський старостинський округ з центром в с. Розумівка, у 
складі населених пунктів: село Розумівка, село Миколаївка.  

1.18. Староосотський старостинський округ з центром в с. Стара Осота, у 
складі населених пунктів: село Стара Осота, село Нова Осота, село 
Поселянівка, , село Іванівка.  

1.19. Ставидлянський старостинський округ з центром в с. Ставидла в 
складі населених пунктів село. Ставидла, село. Світова Зірка, село. Хайнівка. 

1.20. Цвітненський старостинський округ з центром в с. Цвітне, у складі 
населених пунктів: село Цвітне, село Ружичеве.  

1.21. Веселівський старостинський округ з центром в с. Веселе, у складі 
населених пунктів село Веселе, село Гайове, село Польове. 

1.22. Ясинівський старостинський округ з центром в с. Ясинове у складі 
населених пунктів село Ясинове, село Біляївка, село Омельгород. 

2. Визначити, що:  
2.1. За адресою: 27321, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с.Бірки, 

вул. Центральна, буд. 47, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Бірківського старостинського округу, яка є 
робочим місцем старости Бірківського старостинського округу, осередку 
органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.  



2.2. За адресою: 27335, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Бовтишка, вул. Центральна, буд.1, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Бовтиського старостинського округу, яка є 
робочим місцем старости Бовтиського старостинського округу, осередку 
органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.  

2.3. За адресою: 27315, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Вищі 
Верещаки, вул. Миру, буд. 5, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Вищеверещаківського старостинського 
округу, яка є робочим місцем старости Вищеверещаківського 
старостинського округу, осередку органу місцевого самоврядування даного 
старостинського округу.  

2.4. За адресою: 27333, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Голикове, вул. Центральна, буд. 13, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Голиківського старостинського округу, яка 
є робочим місцем старости Голиківського старостинського округу, осередку 
органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.  

2.5. За адресою: 27341, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, смт 
Єлизаветградка, вул. Центральна, буд. 56, знаходиться адміністративна 
будівля Олександрівської селищної ради Єлизаветградківського 
старостинського округу, яка є робочим місцем старости 
Єлизаветградківського старостинського округу, осередку органу місцевого 
самоврядування даного старостинського округу.  

2.6. За адресою: 27324, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Івангород, вул. Шевченка, буд. 63, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Івангородського старостинського округу, 
яка є робочим місцем старости Івангородського старостинського округу, 
осередку органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.  

2.7. За адресою: 27330, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Красносілка, вул. Анатолія Дейнеки, буд.1, знаходиться адміністративна 
будівля Олександрівської селищної ради Красносілківського старостинського 
округу, яка є робочим місцем старости Красносілківського старостинського 
округу, осередку органу місцевого самоврядування даного старостинського 
округу.  

2.8. За адресою: 27326, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Красносілля, вул. Центральна, буд.75, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Красносільського старостинського округу, 
яка є робочим місцем старости Красносільського старостинського округу, 
осередку органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.  

2.9. За адресою: 27346, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, смт 
Лісове, вул. Тітова, буд. 214, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Лісівського старостинського округу, яка є 
робочим місцем старости Лісівського старостинського округу, осередку 
органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.  

2.10. За адресою: 27340, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Михайлівка, вул. Пушкіна, буд.7, знаходиться адміністративна будівля 



Олександрівської селищної ради Михайлівського старостинського округу, 
яка є робочим місцем старости Михайлівського старостинського округу, 
осередку органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.  

2.11. За адресою: 27308, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Несваткове, вул. Третя, буд. 2, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Несватківського старостинського округу, 
яка є робочим місцем старости Несватківського старостинського округу, 
осередку органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.  

2.12. За адресою: 27342, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Підлісне, вул. Лесі Українки, буд.45, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Підлісненського старостинського округу, 
яка є робочим місцем старости Підлісненського старостинського округу, 
осередку органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.  

2.13. За адресою: 27343, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Родниківка, вул. Молодіжна, буд. 11, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Родниківського старостинського округу, яка 
є робочим місцем старости Родниківського старостинського округу, осередку 
органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.  

2.14. За адресою: 27336, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Розумівка, вул. Шкільна, буд. 1, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Розумівського старостинського округу, яка є 
робочим місцем старости Розумівського старостинського округу, осередку 
органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.  

2.15. За адресою: 27311, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Стара Осота, вул. Горького, буд. 4, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Староосотського старостинського округу, 
яка є робочим місцем старости Староосотського старостинського округу, 
осередку органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.  

2.16. За адресою: 27320, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Цвітне, вул. Миру, буд.28, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Цвітненського старостинського округу, яка 
є робочим місцем старости Цвітненського старостинського округу, осередку 
органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.  

2.17. За адресою: 27322, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Соснівка, вул. Миру, буд.8а, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Соснівського старостинського округу, яка є 
робочим місцем старости Соснівського старостинського округу, осередку 
органу місцевого самоврядування даного старостинського округу. 

2.18. За адресою: 27332, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Ставидла, пров. Першотравневий, буд.16, знаходиться адміністративна 
будівля Олександрівської селищної ради Ставидлянського старостинського 
округу, яка є робочим місцем старости Ставидлянського старостинського 
округу, осередку органу місцевого самоврядування даного старостинського 
округу. 



2.19. За адресою: 27310, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Триліси, вул. Перемоги, буд.34, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Триліського старостинського округу, яка є 
робочим місцем старости Триліського старостинського округу, осередку 
органу місцевого самоврядування даного старостинського округу. 

2.20. За адресою: 27307, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Веселе, вул. Набережна, буд.1а, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Веселівського старостинського округу, яка є 
робочим місцем старости Веселівського старостинського округу, осередку 
органу місцевого самоврядування даного старостинського округу. 

2.21. За адресою: 27345, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Букварка, вул. Молодіжна, буд.8, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Букварського старостинського округу, яка є 
робочим місцем старости Букварского старостинського округу, осередку 
органу місцевого самоврядування даного старостинського округу. 

2.22. За адресою: 27325, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. 
Ясинове, вул. Гагаріна, буд.16а, знаходиться адміністративна будівля 
Олександрівської селищної ради Ясинівського старостинського округу, яка є 
робочим місцем старости Ясинівського старостинського округу, осередку 
органу місцевого самоврядування даного старостинського округу. 

3. Затвердити Положення про старостинські округи Олександрівської 
селищної ради, що додається (додаток 1). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
Олександрівської селищної ради з питань соціально-економічного розвитку 
території, благоустрою та житлово-комунального господарства та з питань 
бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності  
 
  
  Селищний голова                                                   Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                              Додаток 1 

до рішення ___ сесії 8 скликання  
Олександрівськоїселищної ради  

від ___________ 2021 року № ___  
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про старостинські округи Олександрівської селищної ради 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1.1. Положення про старостинські округи Олександрівської селищної 

ради (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 
Олександрівської селищної ради (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.  

II. СТАТУС СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ  
2.1. Старостинський округ – частина території Олександрівської 

селищної ради, на якій розташовані один або декілька населених пунктів,  
крім адміністративного центру територіальної громади – смт Олександрівка, 
визначена селищною радою з метою забезпечення представництва інтересів 
жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою.  

2.2. Для кожного старостинського округу Олександрівська селищна рада 
виготовляє відповідні печатки та штампи, які передаються відповідному 
старості старостинського округу для використання.  

2.3. В старостинському окрузі, окрім старости, можуть функціонувати 
окремі структурні підрозділи селищної ради, працювати закріплені 
працівники селищної ради, організовуватись громадські та інші роботи 
тимчасового характеру.  

III. УТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ЗМІНА ТЕРИТОРІЇ 
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ  

3.1. Правом утворення, ліквідації та зміни території старостинських 
округів наділена виключно Олександрівська селищна 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 селищний голова, 
депутати селищної ради, постійні комісії селищної ради, виконавчий комітет 
селищної ради, загальні збори громадян.  



3.3. Утворення старостинського округу – це формування частини 
території, що є складовою частиною територіальної громади з сукупністю 
жителів одного чи декількох населених пунктів (крім адміністративного 
центру), яка потребує забезпечення представництва своїх інтересів старостою 
у виконавчих органах відповідної ради.  

3.4. 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.  

3.5. 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.  

3.6. Ліквідація старостинського округу – це повне припинення 
старостинського округу та виключення його з нормативних документів ради. 
З прийняттям такого рішення сільською радою застосовуються пункту 3.4. та 
3.5. цього Положення. 

3.7. Кількість старостинських округів чи їх територія можуть 
змінюватися радою нового скликання до затвердження на посаду старост. В 
окремих випадках, таких як дострокове припинення повноважень старости, 
смерть старости та з інших підстав, кількість старостинських округів та/або 
їх територія можуть змінюватись під час поточного скликання ради. 

 
_______________________________ 

 


