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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОРЯДКУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАРОСТ В ОКРУГАХ 
 

У статті розглянуто нормативно-правову базу, яка встановлює порядок затвердження старост у 
старостинських округах. Проаналізовано поняття "громадські слухання", проаналізовано ризики порушення прав 
людини та принципу народовладдя. У статті автор припускає, що існує загроза монополізації влади та є ознаки 
змішаного типу виборів без права вибору. Автор припускає, що відбулась підміна понять "вибори" на "громадські 
обговорення". Саме це може стати інструментом в руках голови територіальної громади для призначення 
потрібного старости з корупційних мотивів. У статті згадується також Виборчий кодекс та Державний реєстр 
виборців, інститут відкликання старости з ініціативи виборців.  Такі різні підходи у різних законодавчих актах 
можуть стати причиною різного тлумачення правових норм та виникнення правових колізій у майбутньому. 
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Місцеве самоврядування є невід’ємною 
складовою демократичного державного устрою. 

Один з наймолодших інститутів місцевого 
самоврядування в Україні є інститут старост. 
Таким чином, старости мали б стати так 
званими «народно-адміністративними посе-
редниками» між жителями та новим адміні-
стративним, політичним, фінансовим центром. 
Запровадження інституту старост мало б 
відповідати принципам місцевого самовряду-
вання зазначених у ст. 4 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», а саме 
принципам народовладдя, гласності та 
виборності. 

29 серпня 2021 року набула чинності нова 
редакція Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», яка мала б 
вирішити ряд колізійних питань та технічних 
моментів, які залишились після втрати 
чинності частини Закону України «Про місцеві 
вибори» та вилучення з «тіла»  Виборчого 
кодексу України згадок (не усіх) про старост.  

Відповідно до ст. 54-1 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні» суб'єктом подання 
пропозиції кандидатури старости визначено го-
лову відповідної місцевої ради. Голова відпо-
відної місцевої ради зобов'язаний провести 
«громадські обговорення (громадські слухання, 
збори громадян, інші форми консультацій з 
громадськістю)» [3]. Кандидатура, запропоно-
вана головою відповідної місцевої ради, вважа-
ється погодженою з громадою за наявності 
певного відсотка на підтримку кандидатури від 
загальної кількості жителів старостинського 
округу. Тобто фактично без волевиявлення гро-
мади, голова не може пропонувати депутат-

ському корпусу відповідного проєкту рішення. 
Відповідно до цього положення також встано-
влюються фактичні кількісні бар'єри «проход-
ження» кандидатури, які залежні від кількості 
жителів – запропонована кандидатура вважа-
ється підтриманою, а обговорення такими, що 
відбулися за наявності певної кількості голосів 
на підтримку кандидатури. 

Водночас ЗУ «Про місцеве самоврядування в 
Україні» передбачає такі форми прямої демо-
кратії: загальні збори (ст. 8), місцеві ініціативи 
(ст. 9), громадські слухання (ст. 13) [3]. 
Конституція України передбачає такі форми 
демократії як вибори та референдум [1]. Тобто 
виникає питання, що мається на увазі під гро-
мадськими обговореннями, зборами громадян та, 
особливо, іншими формами консультацій з 
громадськістю, адже законодавець не дає ви-
черпний перелік, залишивши право визначити їх 
у «Положенні про старосту» місцевим радам. 
Згадки про громадське обговорення та його 
додаткові форми можна знайти у «Порядку 
проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної 
політики», затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996. 
Порядок визначає громадські обговорення як 
різновид консультації, а відповідно до п. 4 цього 
Порядку результати враховуються органом 
виконавчої влади. Враховуючи те, що голова 
відповідної місцевої ради і очолює відповідний 
виконавчий комітет, проте суб'єктом подання 
кандидатури старости є саме головна посадова 
особа територіальної громади, а не її виконавчий 
комітет. В той же час, Порядок у п. 12 визначає 
коло питань, з яких обов'язковим є проведення 
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консультацій у двох безпосередніх формах на 
вибір: громадські обговорення або електронні 
консультації. Серед яких, ймовірно, й ті, які 
можна віднести до обговорення кандидатур 
старост (абз. 1, 5 п. 12 Порядку) [5]. Отже, є 

необхідність у більш конкретному виключ-

ному тлумаченні норми 54-1 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» і встановлення 

вичерпного переліку форм консультацій з 

жителями або ж взагалі окремого врегулю-

вання процесу залученості жителів до затвер-

дження старости для уникнення маніпуляцій 

та фальсифікацій, різного тлумачення зако-

нодавства у різних територіальних громадах. 
Вважаємо, що дефініцією «громадські обго-

ворення», вжитою у ст. 54-1 ЗУ здійснено підмі-
ну поняття «вибори». Адже під час обговорення 
запропонованої кандидатури «жителі старостин-
ського округу, які є громадянами України і 
мають право голосу на виборах» (ст. 54-1) фак-
тично висловлюють підтримку або ж не під-
тримку кандидатури (що є волевиявленням, а 
підпис у протоколі у відповідній графі фактично 
є відкритим голосуванням). Також, проаналізу-
вавши «Положення про старост» кількох місце-
вих рад (Коноплянська сільська рада, Теребле-
ченьска сільська рада, Піщанська сільська рада 
та ін., які використовують типове положення) 
[6,7,8] можна зрозуміти визначення старости. Це 
насамперед посадова особа, повноваження якої 
передбачені Положенням та ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Тобто фактично на 
громадських обговореннях відбувається попе-
реднє волевиявлення громадян України щодо 
наділення певним обсягом повноважень посадо-
вої особи. Законом «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» не встановлюється обмеження 
щодо кількості кандидатур, які з ініціативи 
голови місцевої ради можуть бути винесені на 
«громадське обговорення», відтак голова може 

приймати одноосібне рішення – надати жите-

лям альтернативу чи провести громадські 

обговорення як «вибори без вибору», шукати 

нову кандидатуру, затягуючи час і признача-

ючи «потрібного» виконуючого обов'язки 

старости, що є корупційним ризиком та ризи-

ком монополізації влади у старостинських 

округах окремим головою відповідної ради. 
Право такого волевиявлення надано жителям 

старостинського округу, які є громадянами 
України та мають право голосу та вибору. 
Законодавцем не передбачено механізму верифі-
кації таких жителів, чи справді вони є жителями 

округу, чи є у них право голосу на виборах? 
Відповідно такі громадяни мали б бути внесені 
раніше до Державного реєстру виборців (далі – 
Реєстр) з метою подальшої або попередньої пе-
ревірки легітимності такого волевиявлення. Ви-
борчий кодекс України згадує про «виборців 
старости» лише у ст. 29, де йдеться про те, що 
«Персональні дані Реєстру можуть бути вико-
ристані для проведення перевірки достовірності 
відомостей про виборців, які поставили свої 
підписи у підписних листах на підтримку прове-
дення всеукраїнського референдуму, на під-
тримку пропозиції про відкликання депутата 
місцевої ради та сільського, селищного, міського 
голови, старости села, селища за народної 
ініціативи» [2]. Тобто Виборчий кодекс ставить 
старосту села, селища в один ряд з такими ви-
борними посадами як депутат місцевої ради та 
голова місцевої ради. І староста, і депутат, і 
голова місцевої ради у своїх повноваженнях ма-
ють спільні риси, які характеризують ці три 
суб'єкти, як такі, що покликані представляти 
інтереси окремих груп жителів територіальної 
громади. Однак, доступу до Реєстру для пере-
вірки підписів щодо підтримки кандидатури ста-
рости немає, а щодо відкликання – передбаче-
ний. Це також знову змушує сумніватися у 

намірах законотворця і не спростовує гіпоте-

зу щодо підміни понять, ставить загалом під 

сумнів реалізацію принципу народовладдя у 

затвердженні старости.  
Отже, враховуючи вищенаведене можна 

сказати, що посада старости є виборною. 
Також це підтверджує ст. 3 Закону України 
«Про службу в органах місцевого самовряду-
вання», відповідно до якої в ОМС є три види 
посад: виборні посади, на які особи обира-
ються на місцевих виборах (голова та доне-
давна - староста); виборні посади, на які особи 
обираються (секретар ради) або затверджу-
ються (керуючий справами, заступники голови) 
відповідною радою; посади, на які особи при-
значаються (решта посадових осіб місцевого 
самоврядування) відповідним головою на кон-
курсній основі чи за іншою процедурою, пе-
редбаченою законодавством» [4]. Тобто зако-
нотворець таким чином вважає, що залишив 
посаду виборною. Проте з характеру проце-
дури можна зробити висновок, що староста 
затверджується шляхом непрямих виборів у 
той час, коли фактичний механізм затверджен-
ня виглядає як ніби змішана форма прямих та 
непрямих виборів.  
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За характером посада старости, на нашу 
думку, має ознаки необхідності проведення та-
ки прямих виборів. В іншому випадку просте-
жуються можливі ризики: корупційні ризики, 
різне тлумачення законодавства, порушення 
принципів місцевого самоврядування, зростан-
ня недовіри до органів місцевого самовряду-
вання на місцях, що може призвести до полі-

тичної кризи, зростання кількості локальних 
судових проваджень у зв'язку з оскарженням 
рішень місцевих рад щодо затвердження кан-
дидатур, перетворення старости у політичний 
інструмент, монополізація влади у територі-
альних громадах, фальсифікації результатів 
громадських обговорень та порушення прав 
людини. 
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LEGAL ASPECTS OF THE APPROVAL PROCEDURE OF STAROSTA IN DISTRICTS 
The article considers the legislation that establishes the approval procedure of the Starosta in Starosta districts. In this article 
analyzed the concept of "public hearings", the risks of human rights violations and the principle of democracy. In the article author 
suggested that there is a threat of monopolization of power and that there are signs of a mixed type of election without the right to 

choose. The author assumes that the concepts of "elections" have been replaced by "public discussions". This can be a tool in the 
hands of the head of the territorial community to appoint “the right starosta” for corruption reasons. The article also mentions the 
Electoral Code and the State Register of Voters, the institution of recall of elders at the initiative of voters. Such different approaches 
in different pieces of legislation may lead to different interpretations of legal norms and the emergence of legal conflicts in the future. 
Keywords: decentralization, district, elections, starosta, administrative law 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ СТАРОСТ В ОКРУГАХ 
В статье рассмотрена нормативно-правовая база, устанавливающая порядок утверждения старост в старостинских 
округах. Проанализированы понятия "общественные слушания", проанализированы риски нарушения прав человека и 
принципа народовластия. В статье автор предполагает, что существует угроза монополизации власти и признаки 
смешанного типа выборов без права выбора. Автор предполагает, что произошла подмена понятий "выборы" на 
"общественные обсуждения". Именно это может стать инструментом в руках головы территориальной громады для 
назначения нужного старосты по коррупционным мотивам. В статье упоминается также Избирательный кодекс и 
Государственный реестр избирателей, институт отзыва старосты по инициативе избирателей. Такие разные подходы в 
разных законодательных актах могут стать причиной разного толкования правовых норм и возникновения правовых 

коллизий в будущем. 
Ключевые слова: децентрализация, округ, выборы, староста, административное право. 
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