
Протокол громадських слухань № 3 

по проєкту нової редакції Статуту Старосалтівської селищної 
територіальної громади, який був розроблен робочою групою 

  

Місце проведення: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий 
Салтів, вул. Перемоги, буд. 21        

Дата проведення: 20 вересня 2021 року                                                                 

Час проведення  «16.00» - «17.00»  

Головуючий: Бурменко А.В., керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету селищної ради   

Секретар: Мандач К.О., представниця ГО «Добрі Дії» 

Присутні: 21 особа (реєстраційний лист додається) 

Спосіб оповіщення: розміщення оголошень про громадські обговорення на 
сайті Старосалтівської громади та сторінці громади в Фейсбук. 

Порядок денний: 

1. Вибір головуючого та секретаря засідання. 
2. Ознайомлення з порядком денним. 
3. Ознайомлення з проектом Статуту Старосалтівської громади, 
висловлення зауважень, пропозицій та доповнень до даного документу. 
4. Висновки 

Перейшли до обговорення: 

1. Виступила Штрикун Л.І. з пропозицією обрати головою засідання Бурменко 
А.В. і секретарем засідання Мандач К.О. 

Голосували : «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ: обрати головою засідання Бурменко А.В. і секретарем засідання 
Мандач К.О. 

2. Виступила  секретар засідання Мандач К.О. – ознайомила з порядком денним. 

3. СЛУХАЛИ головуючого засідання  Бурменка А.В., який ознайомив з 
проектом Статуту Старосалтівської ТГ. 



ВИСТУПИЛА: мешканка смт Старий Салтів  гр-ка   Андрієвська Н. В. з 
пропозицією внести доповнення до проєкту Статуту Старосалтівської громади, 
які надала у письмовому вигляді (додаються до протоколу). 
ВИРІШИЛИ: прийняти доповнення та пропозиції, внести їх до проєкту нової 
редакції Статуту Старосалтівської територіальної громади та опублікувати їх на 
офіційному сайті. 
4. СЛУХАЛИ: головуючого засідання  Бурменка А.В., який запропонував 
підвести підсумки громадських слухань. 

ПРОПОЗИЦІЯ: врахувати пропозиції  Андрієвської Н.В. , доповнити ними Проєкт 
нової редакції Статуту  та схвалити  його  в цілому. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити проєкт нової редакції Статуту з внесеними доповненнями та винести на 
розгляд сесії Старосалтівської селищної ради. 
 

Порядок денний вичерпано. Зауважень та пропозицій до ведення зборів не має. 

Головуючий: Бурменко А.В. / оригінал підписано  /     

Секретар: Мандач К.О.  / оригінал підписано   / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

до протоколу громадських слухань №3 

Пропозиції від Андрієвської Наталії Василівни  

Пропоную внести до Положення про загальні збори (конференції) 
громадян за місцем проживання наступні зміни та доповнення: 

1. Пункт 2 ст. 2 Положення викласти у такій редакції: Обговорення 
кандидатури старости відбувається на конференції громадян за місцем 
проживання в межах старостинського округу. 

2. Доповнити ст. 5 Положення пунктом 2. Розгляд та погодження із 
мешканками та мешканцями старостинського округу кандидатури старости 
відбувається виключно на конференції громадян за місцем проживання в 
межах відповідного старостинського округу.  

3. Доповнити ст. 5 Положення пунктом 3. Розгляд питання щодо 
висловлення недовіри старості чи погодження його звільнення відбувається 
виключно на конференції громадян за місцем проживання за тією ж 
процедурою, що і розгляд питання щодо погодження кандидатури старости, 
яка визначена цим Положенням 

4. Доповнити ст. 7 Положення пунктами: 
 - Рішення про скликання конференції громадян за місцем проживання з 

питання розгляду та погодження кандидатури старости ухвалює селищний 
голова; 

- Мінімальний чисельний склад ініціативної групи по скликанню 
конференції з питання висловлення недовіри старості складає сумарну 
кількість осіб, яка необхідна для ініціювання проведення загальних зборів в 
кожному із населених пунктів старостинського округу (відповідно Таблиці 1) 

5. Доповнити ст. 8 пунктом 7. При виконанні умов пункту 6 статті 7 та 
пункту 6 статті 6 цього Положення повідомлення про скликання конференції 
з питання висловлення недовіри старості реєструється в обов’язковому 
порядку. 

6. Пункт 3 ст. 11 викласти у такій редакції: Обрання делегатів 
конференції здійснюється на відповідних загальних зборах, що передують 
конференції та проводяться в межах дрібніших частин громади: кварталу чи 
вулиці; будинку (декількох будинків), чи інших частин з оформленням 
відповідних протоколів. Проведення загальних зборів по обранню делегатів 
конференції не потребує додаткового рішення чи повідомлення. Кількість 
таких зборів та території, в межах яких вони будуть проведені, визначає 
ініціатор конференції. 

7. Ст. 14 доповнити такими пунктами:  
7. Порядок денний загальних зборів по обранню делегатів на конференцію 
з питань обговорення та погодження кандидатуру старости обов’язково 
повинен містити питання обговорення та погодження запропонованої 



кандидатури старости та питання обрання делегата/делегатки на 
конференцію з питань обговорення та погодження кандидатури старости. 
8. Результати голосування за кандидатуру старости на загальних зборах 
фіксуються в протоколі загальних зборів і передаються виконавчому 
комітету селищної ради для розгляду питання щодо правомочності таких 
зборів відповідно до цього Положення та ухвалення відповідного рішення. 
9. Протоколи загальних зборів з питань обговорення та погодження 
кандидатури старості, які визнані виконавчим комітетом селищної ради 
правомочними, передаються обраному/обраній делегату/делегатці для 
представлення їх на конференції. 

8. Статтю 15 доповнити такими пунктами:  
4. Результати загальних зборів з питань розгляду та погодження 
кандидатури старости та обрання делегата/делегатки конференції з питань 
розгляду та погодження кандидатури старости оформлюються протоколом 
відповідно до чинного законодавства України. 
5. Рішення конференції з питань обговорення та погодження кандидатури 
старости формується на підставі обрахування сумарної кількості голосів 
«за», зафіксованих в протоколах відповідних загальних зборів виявленого 
сумарного балансу цих голосів за/проти. 
6. В разі, якщо сумарна кількість голосів «за» відповідає необхідній 
кількості, визначеній чинним законодавством, та при цьому кількість 
голосів «за» перевищує кількість голосів «проти», конференція ухвалює 
рішення про погодження кандидатури старости. 
7. У випадку, якщо результати протоколу загальних зборів по обговоренню 
та погодженню кандидатури старости не були враховані під час визначення 
кількості та балансу голосів за таку кандидатуру, делегат/делегатка 
конференції від цих загальних зборів може голосувати проти погодження 
кандидатури старости. В разі, якщо в такому випадку кількість голосів 
«проти» делегатів/-ток конференції перевищує кількість голосів «за», 
рішення конференції вважається неухваленим і кандидатура старости не 
погодженою.  

9. Ст. 16 доповнити таким пунктом: 6. Рішення селищної ради про 
врахування результатів конференції з питань розгляду та погодження 
кандидатури старости та конференції з питання висловлення недовіри 
чинному старості ухвалюється відповідно до чинного законодавства та 
Статуту Старосалтівської територіальної громади. 

 

 

 

 


