
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про Раду старост 

старостинських округів 

Лиманської ТГ та голів 

комітетів мікрорайонів м. 

Лиман  

 

З метою узгодження інтересів жителів населених пунктів, що входять до складу 

Лиманської територіальної громади шляхом попереднього обговорення проектів 

рішень міської ради, що можуть суттєво вплинути на умови проживання населення чи 

навколишнє природне середовище, відповідно до рішення міської ради від 20.04.2017 

№ 7/26-1208 “Про утворення старостинських округів Лиманської об’єднаної 

територіальної громади”, керуючись п.3 Положення “Про Раду старост 

старостинських округів Лиманської ОТГ та голів комітетів мікрорайонів м. Лиман, ст. 

41, 79 Статуту Лиманської об’єднаної територіальної громади, керуючись ст. 1, 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради   
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Положення “Про Раду старост старостинських округів Лиманської 

ТГ та голів комітетів мікрорайонів м. Лиман” в новій редакції (додається). 
 

2. Затвердити персональний склад Ради старост старостинських округів Лиманської 

ТГ та голів комітетів мікрорайонів м. Лиман (додається). 

 

3. Пункт 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 №84 “Про 

створення Ради старост смт, сіл і селищ Лиманської ОТГ та голів комітетів 

мікрорайонів м. Лиман”, рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2018 

№431 “Про організаційні питання, із забезпечення участі, мешканців Лиманської, 

об’єднаної територіальної, громади у вирішенні питань, місцевого значення” та від  

16.10.2019 №432 “Про внесення змін до складу Ради старост старостинських 

округів Лиманської ОТГ та голів комітетів мікрорайонів м. Лиман” визнати такими, 

що втратили чинність. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Погорелова О.В. 
 

 

Міський голова       О.В. Журавльов



         ЗАТВЕРДЖЕНО: 
         рішення виконавчого  
         комітету міської ради 

__________№_________ 

Положення  
про Раду старост старостинських округів Лиманської ТГ та голів комітетів 

мікрорайонів м. Лиман. 
(Нова редакція) 

1. Рада старост старостинських округів Лиманської ТГ та голів комітетів 

мікрорайонів м. Лиман (далі Рада) є консультаційно - дорадчим органом, сполучною 

ланкою між мешканцями та органами місцевого самоврядування Лиманщини. 
1.1 основна мета діяльності Ради - узгодження інтересів жителів населених 

пунктів, що входять до складу ТГ шляхом попереднього обговорення проектів рішень 

міської ради у сфері бюджету, містобудування та надання згоди на розміщення 

об'єктів, що можуть суттєво вплинути на умови проживання населення чи навколишнє 

природне середовище; 
1.2 основні завдання Ради:  

- представлення та відстоювання інтересів мешканців мікрорайонів міста та окремих 

населених пунктів громади у Лиманській міській раді;  

- сприяння врахуванню органом місцевого самоврядування думки мешканців громади 

під час формування та реалізації місцевої політики. 
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами 

Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно 

до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим 

Положенням. 
3. Склад Ради та положення про неї затверджуються виконавчим комітетом 

Лиманської міської ради щоразу після проведення чергових місцевих виборів. 
3.1 До складу Ради входять за посадами: міський голова, старости 

старостинських округів Лиманської ТГ, голови комітетів мікрорайонів м. Лиман.  
4.Рада діє на основі принципів самостійності, колегіальності, рівноправності, 

гласності і врахування думки мешканців Лиманської ТГ: 
4.1. колективно обговорює і виробляє пропозиції про основні напрямки та 

шляхи подальшого розвитку і зміцнення інститутів старост та органів самоорганізації 

населення за місцем проживання; 
4.2. захищає інтереси і права старост та органів самоорганізації населення за 

місцем проживання; 
4.3. узагальнює і поширює передовий досвід роботи старост та органів 

самоорганізації населення за місцем проживання, виробляє рекомендації по 

покращенню їх діяльності; 
4.4. уповноважені представники Ради беруть участь у розгляді Лиманською 

міською радою питань, що зачіпають діяльність старост та органів самоорганізації 

населення за місцем проживання; 
4.5. сприяє старостам та органам самоорганізації населення за місцем 

проживання у здійсненні ними своїх повноважень і забезпечує їх необхідною 

інформацією; 
4.6. взаємодіє з Лиманською міською радою в питаннях комплексного 

вирішення проблем життєдіяльності смт. сіл та селищ Лиманської ТГ, мікрорайонів 

міста, підвищення ролі і авторитету старост та органів самоорганізації населення за 



місцем проживання; 
4.7. організовує змагання між первинними складовими Лиманської ТГ, м. 

Лиман (вулиці, мікрорайони, населені пункти) на кращу постановку роботи з 

благоустрою, покращення санітарного стану відповідних територій, дотримання 

громадського порядку і вирішення інших питань місцевого життя; 
4.8. координує роботу старост та органів самоорганізації населення за місцем 

проживання по здійсненню суспільного контролю за діяльністю відповідних служб, 

що надають послуги населенню, вносить до відповідних органів пропозиції щодо 

вдосконалення роботи цих служб; 
4.9. розглядає звернення громадян і вживає заходів щодо їх розв'язання. 
5. Рада має право: 
5.1. вносити на розгляд Лиманської міської ради та її виконавчого комітету, 

суб'єктів господарювання пропозиції з питань, що зачіпають інтереси населення 

Лиманської ТГ в цілому, або окремих її територій. Бути присутніми при їх розгляді, 

пропонувати проекти рішень, добиватися їх прийняття і виконання; 
 5.2 утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, 

комітети, комісії, експертні групи тощо);  
 5.3 залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і 

наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а 

також окремих фахівців (за їх згодою);  

 5.4 організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим 

столом та інші заходи;  

 5.5 отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення 

діяльності ради;  

 5.6 отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що 

потребують проведення консультацій з громадськістю.  

 5.7 запрошувати на свої засідання керівників відділів та управлінь міської ради 

та її виконавчого комітету, закладів та організацій, відповідних служб і суб'єктів 

господарювання при розгляді питань, пов'язаних з наданням послуг населенню та 

інших проблем місцевого значення. При необхідності ставити питання перед 

відповідними органами про притягнення цих керівників до дисциплінарної, 

матеріальної та іншої відповідальності; 
5.8. здійснювати контроль за роботою організацій сфери обслуговування 

населення, вносити пропозиції органам управління з питань розміщення підприємств 

торгівлі, закладів охорони здоров'я, освіти, культури, інших об'єктів соціальної сфери 

та визначення режиму їх роботи; 
5.9. заслуховувати звіти старост та керівників органів самоорганізації 

населення за місцем проживання про виконану роботу. 
 

6. На Раду, за її згодою, може бути покладено виконання окремих доручень 

Лиманської міської ради та її виконавчого комітету. 
7. Голова Ради: 
7.1 обирається на її першому засіданні; 
7.2 представляє Раду у взаємовідносинах з іншими установами, 

підприємствами, організаціями та громадянами і організує взаємодію з ними; 
7.3 скликає засідання Ради; 



7.4 здійснює керівництво підготовкою питань, що вносяться на засідання Ради; 
7.5 головує на засіданнях Ради, підписує рішення та протоколи засідань Ради; 
8. За рішенням Лиманської міської ради, у разі необхідності при Раді може 

створюватися грошовий фонд, який формується з надходжень, визначених засіданням 

сесії міської ради. 
Кошти фонду витрачаються за рішенням Ради для реалізації завдань місцевого 

життя. 
9. Засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в 

квартал;  
9.1 засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини 

членів ради.  
9.2 рада працює в режимі засідання; 
9.3 рішення Ради ухвалюються відкритим голосуванням більшістю голосів 

членів Ради, які присутні на засіданні; 
9.4 рішення Ради додаються до проекту рішення міської ради, яке подається на 

розгляд Лиманській міській раді. 
10. Лиманська міська рада та її виконавчий комітет надають Раді організаційну і 

технічну допомогу, сприяють організації розгляду її пропозицій і поширенню досвіду 

її роботи. Голова Ради приймає участь у засіданнях сесій міської ради та її 

виконавчого комітету. 
11. Виконання своїх обов'язків члени Ради здійснюють на громадських засадах. 

 

 Положення розроблено відділом з питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради.  
 

 

Начальник відділу з питань внутрішньої  
політики виконавчого комітету міської ради     В.С. Арматова  
 

Керуючий справами виконавчого      О.В. Погорелов 
комітету міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ЗАТВЕРДЖЕНО:  

        рішення виконавчого   

        комітету міської ради  

        __________№_______  

 

Склад 

Ради старост старостинських округів Лиманської ОТГ 
та голів комітетів мікрорайонів м. Лиман (нова редакція)  

 

Богуславський Олег Миколайович Староста Ярівського старостинського 

округу  

Волкова Надія Миколаївна Голова комітету мікрорайону 

“Комунальний” 

Гузенко Олександр Олексійович Голова комітету мікрорайону “Ставки” 

Журавльов Олександр Вікторович Лиманський міський голова 

Загладько Олена Костянтинівна Голова комітету мікрорайону “Заводський” 

Захарова Людмила Іванівна Голова комітету мікрорайону “Північний” 

Капшук Олена Василівна  Голова мікрорайону “Щурове” 

Князєв Віктор Іванович Староста Коровоярського старостинського 

округу 

Костенко Костянтин Іванович  Староста Рубцівського старостинського 

округу 

Кулик Валентина Іванівна Голова комітету мікрорайону “Брусівка” 

Лобода Наталія Михайлівна Голова комітету мікрорайону 

“Центральний” 

Медєляєва Наталія Василівна Староста Новоселівського старостинського 

округу 

Мелиневський Володимир Цезаревич Голова комітету мікрорайону “Лісний” 

Мікулін Олексій Іванович Староста Зарічненського старостинського 

округу 



Панов Олександр Борисович Староста Рідкодубівського старостинського 

округу 

Парфьонова Любов Миколаївна Голова комітету мікрорайону “Південний” 

Поляков В’ячеслава Григоровича Голова комітету мікрорайону “Старий 

Караван” 

Рибалко Юлія Володимирівна Староста Ямпільського старостинського 

округу 

Риков Андрій Борисович Староста Тернівського старостинського 

округу 

Сабініна Ірина Миколаївна Староста Дробишевського старостинського 

округу 

Сиротенко Олександр Миколайович Староста Шандриголівського 

старостинського округу 

Філоненко Любов Василівна Староста Криволуцького старостинського 

округу 

Хухрянська Валентина Іванівна Голова комітету мікрорайону “Східний” 

Чикало Оксана Віталіївна Староста Яцьківського старостинського 

округу 

 

Керуючий справами виконавчого   
комітету міської ради        О.В. Погорелов 
 

 

 

 

 

 

 


