ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцятої сесії восьмого скликання

25 травня 2022 року

№ 197

Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення кандидатури
старости в старостинських округах Пирятинської міської територіальної
громади
Відповідно до статей 26, 541 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
затвердити Порядок проведення громадського обговорення кандидатури
старости в старостинських округах Пирятинської міської територіальної
громади.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення тридцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
25 травня 2022 року №197

Порядок
проведення громадського обговорення
кандидатури старости в старостинських округах
Пирятинської міської територіальної громади
1.Загальні положення
1.1. Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости
в старостинських округах Пирятинської міської територіальної громади (далі –
Порядок) встановлює процедуру організації, проведення та встановлення
результатів громадського обговорення з питань, передбачених статтею 541
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ щодо затвердження на
посаді старости (далі - Громадське обговорення).
1.2. Даний Порядок розроблений відповідно до Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні“ і є механізмом реалізації законних прав
мешканців старостинських округів Пирятинської міської територіальної
громади (далі – Пирятинська громада) на участь у Громадському обговоренні
кандидатур на посаду старости.
1.3. Метою Громадського обговорення є визначення рівня підтримки
кандидатури старости старостинського округу Пирятинської міської
територіальної громади.
1.4. Основним завданням Громадського обговорення є погодження з
жителями відповідного старостинського округу кандидатури старости.
1.5. У Громадському обговоренні можуть брати участь громадяни України,
які мають право голосу на виборах та проживають у населених пунктах, що
входять до складу відповідного старостинського округу Пирятинської громади.
1.6. Громадське обговорення має відкритий характер, проводиться на
засадах добровільності, гласності та свободи висловлювань.
Ніхто не може бути примушений до участі або обмежений в участі при
проведенні Громадського обговорення.
2. Організація Громадського обговорення
2.1. Про проведення Громадського обговорення міським головою
приймається відповідне розпорядження, яким обов’язково визначається:
дата (період), час та місце його проведення;
відповідальна особа за збір підписів шляхом складання списків учасників
громадського обговорення кандидатури старости.

2.2. Оприлюднення інформації про дату, час та місце проведення
Громадського обговорення кандидатури старости покладається на відділ
персоналу, організаційної роботи та інформаційної політики виконкому міської
ради.
Відповідальними особами за розміщення вищезазначеної інформації на
інформаційних стендах в населених пунктах старостинського округу є
працівники відповідного старостинського округу Пирятинської громади.
Інформація про дату, час та місце проведення Громадського обговорення
кандидатури старости повинна бути доведена до відома жителів
старостинського округу не пізніше, як за 3 (три) дні до встановленої дати їх
проведення.
2.3. Ведення та оформлення протоколу за результатами Громадського
обговорення покладається на відділ документообігу, звернень та контролю
виконкому міської ради.
2.4. Координація роботи щодо проведення Громадського обговорення
покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконкому
міської ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
3. Проведення Громадського обговорення
3.1. Громадське обговорення проводиться в кожному населеному пункті,
який входить до складу відповідного старостинського округу, у визначені
розпорядженням міського голови дні та години.
3.2. Кандидатури старост можуть бути внесені жителями (учасниками
громадського обговорення) безпосередньо під час проведення Громадських
обговорень.
3.3. На Громадських обговореннях заслуховується кожен кандидат на
посаду старости.
Присутні мають право виступати та ставити запитання кожному
кандидату.
3.4. Жителі старостинського округу Пирятинської громади, які не змогли
взяти участь в Громадському обговоренні (безпосередня форма участі), мають
право зробити свій вибір шляхом проставляння підпису за одного з кандидатів
(опосередкована форма участі) в додатку до протоколу впродовж 5 (п’яти)
робочих днів після Громадського обговорення в приміщенні відповідного
старостинського округу.
4. Встановлення результатів Громадського обговорення
4.1. Кандидатура старости вважається погодженою з жителями
відповідного старостинського округу, якщо в результаті Громадського
обговорення отримала таку підтримку у старостинському окрузі:
з кількістю жителів до 1500 – більше 20 відсотків голосів жителів від
загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є
громадянами України і мають право голосу на виборах;
з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч – більше 17 відсотків голосів.

4.2. У разі набрання рівної мінімально необхідної кількості голосів за
міським головою залишається право обрання однієї із кандидатур, яка буде
внесена на затвердження міської ради.
4.3. За результатами проведеного Громадського обговорення кандидатури
старости складається протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і
місце проведення громадського обговорення, кількість жителів відповідного
старостинського округу (в тому числі в розрізі населених пунктів, що входять до
складу старостинського округу), які є громадянами України і мають право
голосу на виборах, відомості про кандидатур старости, кількість учасників
громадського обговорення, які підтримали відповідну кандидатуру, із
зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за
наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта
громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України – для
осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом
таких учасників.
Списки реєстрації учасників громадського обговорення кандидатури
старости старостинського округу Пирятинської громади оформлюються згідно з
додатком до цього Порядку – є частиною протоколу і додаються до нього.
4.4. За результатами Громадського обговорення міський голова вносить на
розгляд міської ради проєкт рішення щодо затвердження старости у
відповідному старостинському окрузі Пирятинської громади.
4.5 Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не
підтримана міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в
цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання відповідної
міської ради.
5. Прикінцеві положення
5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним
рішення міської ради.
5.2. Питання щодо проведення Громадського обговорення, не врегульовані
цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства
України.

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

Додаток до Порядку

Додаток №
до протоколу громадського
обговорення кандидатури
старости
___________________________
старостинського округу

СПИСОК
реєстрації учасників громадського обговорення кандидатури старости
_________________________________________ старостинського округу
Пирятинської міської територіальної громади
_____________________________________________________________________
(ПІБ кандидатури старости)
№
п/п

Прізвище,
ім’я по
батькові

Число,
місяць, рік
народження

Серія та номер
паспорта
громадянина
України
(тимчасового
посвідчення
громадянина
України - для осіб,
недавно прийнятих
до громадянства
України)

Адреса
проживання

Підпис

