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НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ІНСТИТУТУ СТАРОСТИ 
В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Анотація. Останнім часом переважна більшість сфер суспільного життя в нашій 
державі піддалися реформуванню. Рушійною силою реформи органів місцевого само-
врядування стала можливість добровільного об’єднання сільських, селищних, міських 
громад в одну територіальну одиницю зі створенням одного представницького органу 
місцевого самоврядування на території об’єднаної громади – місцевої ради. 

Поруч із позитивними наслідками створення нових територіальних громад, та-
кими як підвищення самостійності місцевого самоврядування та збільшення його 
економічної самостійності, постала загроза можливої відсутності в  населеному 
пункті, що увійшов до об’єднаної громади, посадової особи, наділеного представ-
ницьким мандатом, тобто «прямого представника» владних повноважень та пред-
ставника інтересів мешканців цього населеного пункту. 

Вдалим вирішенням цього питання стало запровадження законодавцем у  си-
стему місцевого самоврядування інституту старости, що є прогресивним для націо-
нального законодавства та сприяє затвердженню принципів справедливості, відкри-
тості та ефективності у місцевому самоврядуванні. Проте є й певні неврегульовані на 
законодавчому рівні моменти, що ускладнюють діяльність цих посадових осіб. 

В статті проводиться експертний аналіз законопроєкту «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо розвитку інституту старост» від 22.12.2020 №4535. Ана-
лізується більше 10 норм законопроєкту, що мають вплив не тільки на інститут ста-
ростинства, але й на всю систему місцевого самоврядування. 

Зазначається, що до негативних моментів законопроєкту можна віднести поло-
ження, що звужують права старост (наприклад, виведення старост із системи місце-
вого самоврядування, виключення їх зі складу виконавчого комітету чи позбавлення 
права брати участь у підготовці проєкту місцевого бюджету). В той же час деякі його 
норми носять прогресивний характер або мають на меті більш чітко визначити по-
ложення чинного законодавства.

Запропоновано народним депутатам України виважено підійти до ухвалення 
законопроєкту та не встановлювати норми, що зменшують права старост як посадо-
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вих осіб місцевого самоврядування, адже ці норми можуть зменшувати можливості 
мешканців старостинських округів на реалізацію своїх прав через представницький 
мандат старости і знижують авторитет та ефективність місцевого самоврядування.

Ключові слова: законодавчо-нормативна база, місцеве самоврядування, тери-
торіальна громада, староста, права та повноваження старости, старостинський округ.
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NOVATION OF LEGISLATION REGARDING THE INSTITUTE  
OF ELDER IN LOCAL GOVERNMENT

Abstract. Recently, most spheres of public life in our country have undergone reform. 
The driving force of the reform of local self-government bodies was the possibility of 
voluntary association of rural, settlement, urban communities into one territorial unit 
with the creation of one representative body of local self-government on the territory of 
the united community – the local council.

The positive consequences of the creation of new territorial communities were an 
increase in the independence of local self-government and an increase in its economic 
independence. And one of the threats was the possible absence in the settlement, which 
became part of the united community, of an official with a representative mandate, as 
a “direct representative” of the authorities and a representative of the interests of the 
inhabitants of this settlement.

A successful solution to this issue was the introduction into the system of local self-
government of the institution of elder, which is progressive for national legislation and 
promotes the principles of fairness, openness and efficiency in local self-government. 
However, there are some unresolved issues that complicate the activities of these officials – 
elders.

The article analyzes the bill “On Amendments to Some Laws of Ukraine on the 
Development of the Institute of Elders” dated 22.12.2020 №4535. More than 10 norms of 
the bill are analyzed, which have an impact not only on the institution of elders, but also 
on the system of local self-government.

It is noted that the negative aspects of the bill include provisions restricting the 
rights of elders (for example, removal of elders from the system of local self-government, 
their exclusion from the executive committee or deprivation of the right to participate 
in preparation of project of the local budget). At the same time, some of its norms are 
progressive or are intended to more clearly define the provisions of current legislation.

The members of Parliament of Ukraine are suggested to approach the adoption of 
the bill prudently and not to establish norms that reduce the rights of elders as local 
government officials, as these norms may reduce the ability of residents to exercise their 
rights through the representative mandate of elders and reduce local authority.

Keywords: legislative and regulatory framework, local government, elder, elder law 
and authority, elder district.



171

Постановка проблеми. Остан-
нім часом переважна більшість сфер 
суспільного життя в  нашій державі 
піддалися реформуванню. Суттєво-
го реформування зазнала й  система 
місцевого самоврядування, зокрема 
основи побудови та діяльності пред-
ставницького органу місцевого само-
врядування – ради. 

Рушійною силою реформи орга-
нів місцевого самоврядування стала 
можливість добровільного об’єднання 
сільських, селищних, міських громад 
в  одну територіальну одиницю з іс-
нуванням одного представницького 
органу місцевого самоврядування на 
території об’єднаної громади. Основні 
умови добровільного об’єднання тери-
торіальних громад закріплено у  стат-
ті 4 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» 
[1], що став законодавчою основою для 
цього процесу. 

Станом на початок цієї реформи 
в України існувало 11 520 територіаль-
них громад, із них: 458 міських, 783 
селищних і 10 279 сільських. На кінець 
реформи (12 червня 2020  року) від-
повідно до Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законів України 
щодо визначення територій та адмі-
ністративних центрів територіальних 
громад» № 562-IX [2] Кабінет Міністрів 
України визначив адміністративні 
центри й території громад. Усього за-
тверджено 1470 громад, і  місцеве са-
моврядування отримало повсюдність 
на всій території України. 

Створення нових адміністратив-
но-територіальних одиниць зумовлює 
потребу зміни підходів до формування 
представницьких інституцій в органах 
місцевого самоврядування. Відтепер 
жителі територіальних громад, які 

об’єдналися, обиратимуть спільний 
представницький орган (раду), повно-
важення якого поширюватиметься на 
всю територію об’єднаних населених 
пунктів та бувших місцевих рад [3] 
і забезпечуючи повсюдність місцевого 
самоврядування в Україні. 

Поруч із позитивними наслідка-
ми створення нових територіальних 
громад у  вигляді підвищення само-
стійності місцевого самоврядування 
та збільшення його економічної само-
стійності, постала загроза можливої 
відсутності в  населеному пункті, що 
ввійшов до об’єднаної громади (за ви-
нятком її адміністративного центру), 
суб’єкта, наділеного представницьким 
мандатом, тобто «прямого представ-
ника» владних повноважень. 

Вдалим вирішенням цього питан-
ня стало запровадження законодавцем 
у  систему місцевого самоврядування 
інституту старости, що є прогресив-
ним для національного законодавства 
та сприяє затвердженню принципів 
справедливості, відкритості та ефек-
тивності у місцевому самоврядуванні. 

Проте є й  певні неврегульовані 
на законодавчому рівні моменти, що 
ускладнюють діяльність цих посадо-
вих осіб. Так, зараз старости призна-
чаються радою громади за поданням 
голови громади, при цьому врахуван-
ня думки жителів сіл і селищ у цьому 
питанні законодавчо не закріплено. 
Крім того, чинне законодавство не 
містить норм, які б дозволяли радам 
новостворених територіальних гро-
мад формувати старостинські округи. 
Це несе низку негативних моментів, 
тому законодавці вирішили удоско-
налити діяльність старост і зробити її 
більш ефективною.
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Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. У зв’язку з тим, що ста-
ростат  – це новий інститут у  системі 
вітчизняного місцевого самовряду-
вання, він лише починає аналізуватися 
з правової та інституційної точок зору. 
Досліджуються ці аспекти такими нау-
ковцями, як Є. Бородін [4], М. Воронов 
[5], І. Дробуш [6], Т. Крушельницька [7], 
інші авторські колективи [8, 9, 10]. 

Мета статті  – аналіз новацій 
в нормативно-правовому забезпечен-
ні та науково-теоретичному обґрун-
туванні питань діяльності інституту 
старости в місцевому самоврядуванні 

Виклад основного матеріалу. За 
результатами децентралізації та змін 
адміністративно-територіального 
устрою шляхом об’єднання територі-
альних громад законодавцем було за-
проваджено новий інститут у  системі 
місцевого самоврядування  – «старо-
ста» та відповідну структурну одини-
цю територіальної громади – «старос-
тинський округ». 

У редакції статті 141 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування 
в  Україні» [11] передбачалося, що 
староста є виборною посадовою осо-
бою місцевого самоврядування, оби-
рається жителями села, селища (сіл, 
селищ), розташованого на території 
відповідного старостинського округу, 
на основі загального, рівного, прямо-
го виборчого права шляхом таємного 
голосування в  порядку, визначено-
му законом, і  здійснює свої повнова-
ження на постійній основі з моменту 
складення ним присяги відповідно до 
Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» і на строк, 
що становить п’ять років, крім випад-
ків дострокового припинення його 
повноважень з підстав і в порядку, ви-

значених цим Законом. Однією з осо-
бливостей посади старости стало його 
зобов’язання бути членом виконавчо-
го комітету сільської, селищної, місь-
кої ради за посадою (п. 5 статті 141) та 
включення його до системи місцевого 
самоврядування .

Оскільки виконавчий комітет ра-
зом з виконавчими органами місцевої 
ради об’єднаної територіальної гро-
мади є своєрідним місцевим «урядом» 
і  має забезпечувати ефективне здійс-
нення покладених на нього державою 
(у відповідності до чинної законодав-
чо-нормативної бази) самоврядних 
і делегованих завдань та повноважень, 
запровадження такої виборної поса-
дової особи, як староста, що обираєть-
ся безпосередньо жителями села чи 
селища, входить до складу виконкому 
за посадою та діє на постійній основі, 
давало обґрунтовані підстави вважати 
про посилення місцевого самовряду-
вання. 

З ухваленням змін до Виборчо-
го кодексу та скасування вже раніше 
згадуваної статті 141 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» (зміни внесені ЗУ від 16.07.2020 
№  805-IX [12]), інститут старостин-
ства перестав бути виборним (і це вже 
приносить негативні наслідки з точки 
зору представництва думок громади 
старостинського округу в  масштабах 
всієї територіальної громади).

З метою удосконалення діяльності 
старости як посадової особи місцевого 
самоврядування та предствника інте-
ресів мешканців відповідного старо-
стинського округу до Верховної Ради 
України внесено законопроєкт «Про 
внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо розвитку інституту старост» 
[13] (далі – Законопроєкт). Розглянемо 



173

ж новації цього законопроєкту більш 
детально та проаналізуємо пропози-
ції, що є у ньому.

1. У вищезгаданому ЗУ «Про до-
бровільне об’єднання територіальних 
громад» [1], стаття 141 до 16.07.2020 р. 
визначала, що «у селах, селищах, ви-
значених за рішенням місцевої ради 
об’єднаної територіальної громади, 
утвореної відповідно до Закону Укра-
їни «Про добровільне об’єднання те-
риторіальних громад», за винятком її 
адміністративного центру, обирається 
староста на строк повноважень місце-
вої ради». У редакції після 16.07.2020 р. 
стаття 141 була вилучена, а норма стат-
ті 541 визначала, що «староста затвер-
джується сільською, селищною, місь-
кою радою на строк її повноважень за 
пропозицією відповідного сільського, 
селищного, міського голови», що, на 
нашу думку, суттєво зменшувало мож-
ливості мешканців старостинського 
округу обирати свого представника та 
брати участь у  місцевому самовряду-
ванні. В  Законопроєкті пропонується 
внести зміни до статті 541 і  викласти 
її в  такій редакції: «Староста затвер-
джується сільською, селищною, місь-
кою радою на строк її повноважень за 
пропозицією відповідного сільського, 
селищного, міського голови, що вно-
ситься за результатами громадського 
обговорення (громадських слухань, 
зборів громадян, інших форм консуль-
тацій з громадськістю), проведеного 
у межах відповідного старостинського 
округу». Тобто, голова громади буде зо-
бов’язаний обговорювати з громадою 
всі кандидатури на посаду старости, 
тобто публічні консультації стануть 
обов’язковими. Таким чином, пропо-
нується зберегти за місцевою радою 
та головою можливість впливати на 

затвердження кандидатури старости 
(внесення головою  – затвердження 
радою), проте поновлює можливість 
громадськості старостинського окру-
гу у визначений спосіб висувати кан-
дидатуру старости. На нашу думку, 
такі зміни підвищать прозорість та 
ефективність управління в  місцево-
му самоврядуванні, як на рівні старо-
стинського округу, так і на рівні тери-
торіальної громади у цілому.

2. Виведення старости із системи 
місцевого самоврядування  – виклю-
чення частини першої статті 5, яка, 
в свій час, була додана Законом Укра-
їни від 05.02.2015 №  157-VIII [1]. На 
нашу думку, ця зміна може негативно 
відобразитися на статусі старости та 
його місці в системі виконавчих орга-
нів місцевого самоврядування. Народ-
ні депутати України не наводять аргу-
ментів щодо цих змін, але мотивують 
виключення цієї норми розширенням 
можливості участі старости у діяльно-
сті органів місцевого самоврядування, 
поданих далі.

3. Пропонується повернути рані-
ше діючу норму щодо роботи старости 
у  відповідній раді на постійній осно-
ві і неможливості суміщати ним свою 
службову діяльність з іншою роботою, 
у  тому числі на громадських засадах 
(за винятком викладацької, наукової 
та творчої у позаробочий час), займа-
тися підприємницькою діяльністю, 
одержувати від цього прибуток, якщо 
інше не передбачено законом. На 
нашу думку, це уточнення більш точно 
визначає права та обов’язки старости, 
конкретизує його представницький 
мандат посадової особи місцевого са-
моврядування, а також зменшує мож-
ливі корупційні діяння.
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4. Дуже цікавою є норма нового 
п. 4 статті 541, який визначає, що «Ста-
ростинський округ утворюється, як 
правило, у  складі населеного пункту 
(населених пунктів), на території яких 
проживає не менше ніж півтори тисячі 
жителів». Цей критерій щодо кількості 
населення в  старостинському окрузі 
(1500 осіб) виведено з кількості меш-
канців у  найменших територіальних 
громадах України (Коломийчиська 
сільська  – 1019, Калмиківська сіль-
ська  – 1362, Олександрівська сіль-
ська  – 1368, Чогодарівська сільська  – 
1423, Мельниківська сільська  – 1442, 
Привільська сільська  – 1454, Макі-
ївська сільська  – 1511, Литвинецька 
сільська  – 1580) [14]. На нашу думку, 
такий підхід є врівноваженим. Про-
те, можливо, слід було б встановити 
і  верхню межу для кількості населен-
ня в  старостинському окрузі, щоб не 
втрачати керованості при значній ве-
личині цього показника. Така конкре-
тизація дасть можливість не створюва-
ти у  громадах дуже великих або дуже 
дрібних старостинських округів. Хоча, 
в будь-якому випадку, кількість старо-
стинських округів і  населені пункти, 
що включаються до їх складу, будуть 
затверджуватися відповідною радою 
для представництва інтересів жите-
лів такого населеного пункту (населе-
них пунктів) (стаття 1 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в  Україні»). На нашу 
думку процес створення старостин-
ських округів та затвердження старост 
відповідними радами повинен врахо-
вувати географічно-територіальні, со-
ціально-економічні, демографічні та 
інші чинники, включаючи визначення 
побажань самих мешканців шляхом 
громадського обговорення.

5. Пропонується, щоб староста 
представляв інтереси не мешканців 
села чи селища, а мешканців відпо-
відного старостинського округу, який 
може бути створений і  на декілька 
сіл чи селищ. На нашу думку, голов-
ною проблемою тут є не те, що роз-
ширюється територіальний розподіл 
обов’язків старости, а про ймовірність 
виникнення ситуації, коли інтереси 
мешканців певних населених пунктів 
не будуть враховуватися (або будуть 
мало враховуватися) при створенні 
старостинських округів або у поточній 
діяльності старости.

6. Оскільки пропонується виве-
сти старосту із складу виконавчого ко-
мітету, то йому надається гарантоване 
право виступу не тільки на пленарних 
засіданнях сільської, селищної, місь-
кої ради та засіданнях її постійних 
комісій, але й на засіданнях виконав-
чого комітету, з питань, що стосуються 
інтересів жителів відповідного старо-
стинського округу. На нашу думку, це 
суттєво зменшує можливість впливу 
старости на рішення, що ухвалюються 
виконавчим комітетом, хоча саме на 
його засіданнях вирішується більшість 
питань, що стосуються сфери ЖКГ та 
благоустрою громади, а саме з цими 
питаннями мешканці відповідного 
старостинського округу звертаються 
до старости.

7. Пп. 4 п.5 статті 541 пропонуєть-
ся доповнити таким чином: «За рішен-
ням органу місцевого самоврядування 
може виконувати окремі завдання 
адміністратора центру надання адмі-
ністративних послуг, у разі утворення 
такого центру». На нашу думку, це теж 
понижує статус старости, фактично, до 
працівника ЦНАП, якому дає вказівки 
адміністратор (навіть не керівник) цієї 
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установи. Уважаємо, що староста по-
винен мати певні права та обов’язки 
державного реєстратора (адміністра-
тора) і  виконувати їх в  межах свого 
старостинського округу, наприклад, 
у режимі віддаленого робочого місця.

8. Також уважаємо пропозиці-
єю, що може мати негативні наслідки, 
таку: Пп. 6 п.5 статті 541 Законопроєк-
ту «6) бере участь у підготовці пропо-
зицій до проекту місцевого бюджету 
в  частині фінансування програм….», 
хоча в діючому ЗУ вказано, що «6) ста-
роста бере участь у  підготовці про-
екту місцевого бюджету в  частині 
фінансування програм». Тобто, у  за-
пропонованих змінах роль старости 
зводиться тільки до надання пропо-
зицій, хоча зараз він має право пов-
ноцінної участі у  підготовці проекту 
місцевого бюджету. На нашу думку, це 
суттєво зменшує можливість старости 
вирішувати питання свого старостин-
ського округу.

9. Із позитивних новацій, що 
пропонуються Законопроєктом, мож-
на відзначити повернення норми про 
обов’язковість звітування старости раз 
на рік перед мешканцями свого старо-
стинського округу у порядку та у спо-
сіб, визначений Положенням про ста-
росту (п.6 статті 541 Законопроєкту). 
В діючій на сьогодні редакції староста 
звітує тільки перед радою щорічно, а 
також на вимогу не менше третини де-
путатів – у визначений радою термін.

10. Також слід відзначити запро-
поновані зміни в  Закон України «Про 
внесення змін до деяких законів Украї-
ни щодо визначення територій та адмі-
ністративних центрів територіальних 
громад» [12] щодо припинення повно-
важень осіб, що виконували обов’язки 
старост, а не були обрані, після перших 

місцевих виборів 2020 року. Це є пози-
тивним моментом, оскільки у діючому 
законі мова йде тільки про припинен-
ня повноважень старост, які були об-
рані прямим таємним голосуванням 
мешканців, хоча в  Україні таких було 
менше половини від загальної кіль-
кості старост та осіб, що виконували 
обов’язки старост. Тобто, для осіб, що 
виконували обов’язки старост є певна 
правова колізія щодо припинення ви-
конання цих обов’язків.

Висновки. Отже, проаналізувавши 
проєкт Закону України від 22.12.2020 
№4535 «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо розвитку інсти-
туту старост» можна сказати, що деякі 
його норми носять прогресивний ха-
рактер або мають на меті більш чітко 
унормувати положення чинного зако-
нодавства. Проте є положення Законо-
проєкту, які, на нашу експертну думку, 
звужують права старост (наприклад, 
виведення старост із системи місцево-
го самоврядування, виключення їх зі 
складу виконавчого комітету чи поз-
бавлення права брати участь у  підго-
товці проєкту місцевого бюджету). 

Тому можна запропонувати народ-
ним депутатам України більш виваже-
но підійти до цього Законопроєкту та 
не встановлювати норми, що зменшу-
ють права старост як посадових осіб 
місцевого самоврядування, адже ці 
норми також зменшують можливості 
мешканців старостинських округів на 
реалізацію своїх прав через представ-
ницький мандат старости і  знижують 
авторитет та ефективність місцевого 
самоврядування.



176

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад: Закон України від 5 
лютого 2015 року № 157-VIII. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

2. Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо визначення територій 
та адміністративних центрів територіаль-
них громад: Закон України від 16.04.2020 
№  562-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/card/562-20

3. Децентралізація: офіційний сайт. 
URL: https://decentralization.gov.ua

4. Кравченко В.В., Бородін Є.І., Квіт-
ка С.А. Місцеве самоврядування в  систе-
мі публічного управління. Дніпро. ГРАНІ, 
2018. – 148 с.

5. Воронов М. Інститут старости у сис-
темі муніципального права україни. Віс-
ник Харківського національного універ-
ситету ім. В. Н.  Каразіна. Серія «Право». 
2017. №23. С. 50-53. URL: https://periodicals.
karazin.ua/law/article/view/9680

6. Дробуш І. В. Староста як нова орга-
нізаційна форма місцевого самоврядуван-
ня та його участь у  реалізації соціальної 
функції. Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного уні верситету. Сер.:Юри-
спруденція. 2014. № 10-2. Т. 1. С. 48-51.

7. Крушельницька Т. Передумови станов-
лення інституту старости. План дій старости: 8 
кроків успішного старту. Дніпропетровський 
ВПУ «Центр розвитку місцевого самовряду-
вання». Support to the U-LEAD with Europe. 
2017. – 81 с.  URL: https://www.minregion.gov.
ua/wp-content/uploads/2017/06/Plan_diy_
starostu_8_krokiv.pdf

8. Практичний посібник з питань фор-
мування спроможних територіальних гро-
мад / за заг. ред. : С. М. Серьогіна. – Дніпро 
: ДРІДУ НАДУ, 2018. – 164 с.

9. Становлення інституту старости: 
перші кроки. Науково-практичний посіб-
ник: / За заг.ред. Баюка М.І. – Хмельниць-
кий: ПП МЕЛЬНИК А.А. – 2017. – 225 с.

10. Колесников О., Калашнікова О., 
Дзюпин М. Інститут старост в  об’єдна-

них громадах: обрання та місце у системі 
управління / О. Колесников, О. Калашніко-
ва, М. Дзюпин. К.: Видавництво «Промінь», 
2016. 36 с.

11. Про місцеве самоврядування 
в  Україні: Закон України від 21.05.1997 
№  280/97-ВР (у редакції до 16.07.2020 
р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/280/97-вр/ed20200607#Text

12. Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо вдоско-
налення виборчого законодавства: Закон 
України від 16.07.2020 №  805-IX. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/805-20

13. Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо розвитку інституту ста-
рост: проєкт Закону України від 22.12.2020 
№4535. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=70734

14. Територіальні громади Укра-
їни. Офіційний сайт децентраліза-
ції. URL: https://decentralization.gov.ua/
gromada?ack&sort_by_count=

REFERENCES:

1. Pro dobrovilne obyednannya 
terytorialnykh hromad: Zakon Ukrayiny vid 5 
lyutoho 2015 roku № 157-VIII. [On voluntary 
association of territorial communities: 
Law of Ukraine of February 5, 2015 №  157-
VIII]. (2015, February 5). zakon.rada.gov.ua. 
Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/157-19#Text [in Ukrainian]

2. Pro vnesennya zmin do deyakykh 
zakoniv Ukrayiny shchodo vyznachennya 
terytoriy ta administratyvnykh tsentriv 
terytorialʹnykh hromad: Zakon Ukrayiny 
vid 16.04.2020 №  562-IX. [On amendments 
to some laws of Ukraine on the definition 
of territories and administrative centers of 
territorial communities: Law of Ukraine of 
16.04.2020 № 562-IX]. (2020, April 16). zakon.
rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.
rada.gov.ua/laws/card/562-20 [in Ukrainian]

3. Detsentralizatsiya: ofitsiynyy sayt. 
[Decentralization: official website] (2021). 



177

Retrieved from https://decentralization.gov.
ua [in Ukrainian]

4. Kravchenko V.V., Borodin YE.I., Kvitka 
S.A. (2018). Mistseve samovryaduvannya 
v systemi publichnoho upravlinnya. [Local 
self-government in the system of public 
administration]. Dnipro. HRANI. 148 p. [in 
Ukrainian]

5. Voronov M. (2017). Instytut starosty 
u systemi munitsypalʹnoho prava ukrayiny. 
[Institute of elders in the system of municipal 
law of Ukraine]. Visnyk Kharkivsʹkoho 
natsionalʹnoho universytetu im. V. N. Karazina. 
Seriya «Pravo» –Bulletin of VN Karazin Kharkiv 
National University. Series «Law», 23, 50-53. 
Retrieved from https://periodicals.karazin.
ua/law/article/view/9680 [in Ukrainian]

6. Drobush I. V. (2014). Starosta yak 
nova orhanizatsiyna forma mistsevoho 
samovryaduvannya ta yoho uchastʹ u 
realizatsiyi sotsialʹnoyi funktsiyi. [Elder 
as a new organizational form of local self-
government and its participation in the 
implementation of social function]. Naukovyy 
visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho 
universytetu. Ser.:Yurysprudentsiya – Scientific 
Bulletin of the International Humanities 
University. Ser.: Jurisprudence. 10-2, V. 1, 48-
51. [in Ukrainian]

7. Krushelnytska T. (2017). Peredumovy 
stanovlennya instytutu starosty. [Prerequisites 
for the formation of the institute of Elder]. 
Plan diy starosty: 8 krokiv uspishnoho startu – 
Elder action plan: 8 steps to a successful start. 
Dnipropetrovskyy VPU «Tsentr rozvytku 
mistsevoho samovryaduvannya». Support to 
the U-LEAD with Europe. 81 p. Retrieved from 
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/
uploads/2017/06/Plan_diy_starostu_8_krokiv.
pdf [in Ukrainian]

8. Serohin S.M. (Eds.). (2018). Praktychnyy 
posibnyk z pytan formuvannya spromozhnykh 
terytorialnykh hromad [Practical guide to the 
formation of affluent territorial communities]. 
Dnipro : DRIDU NADU. 164 p. [in Ukrainian]

9. Bayuk M.I. (Eds.). (2017). Stanovlennya 
instytutu starosty: pershi kroky. Naukovo-
praktychnyy posibnyk [Formation of the 

institution of Elder: the first steps. Scientific 
and practical manual].  – Khmelʹnytskyy: PP 
MELNYK A.A. 225 p. [in Ukrainian]

10. Kolesnykov O., Kalashnikova 
O., Dzyupyn M. (2016). Instytut starost v 
obyednanykh hromadakh: obrannya ta mistse 
u systemi upravlinnya [Institute of elders in 
united communities: election and place in 
the management system]. K. Vydavnytstvo 
«Promin». 36 p. [in Ukrainian]

11. Pro mistseve samovryaduvannya v 
Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 21.05.1997 
№  280/97-VR (u redaktsiyi do 16.07.2020 r.) 
[On local self-government in Ukraine: Law 
of Ukraine of 21.05.1997 №  280/97-ВР (as 
amended until 16.07.2020)]. (1997, May 21). 
zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр/
ed20200607#Text [in Ukrainian]

12. Pro vnesennya zmin do deyakykh 
zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo 
vdoskonalennya vyborchoho zakonodavstva: 
Zakon Ukrayiny vid 16.07.2020 №  805-IX. 
[On Amendments to Certain Legislative Acts 
of Ukraine Concerning the Improvement of 
Electoral Legislation: Law of Ukraine of July 
16, 2020 №  805-IX]. (2020, July 16). zakon.
rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.
rada.gov.ua/laws/card/805-20 [in Ukrainian]

13. Pro vnesennya zmin do deyakykh 
zakoniv Ukrayiny shchodo rozvytku 
instytutu starost: proyekt Zakonu Ukrayiny 
vid 22.12.2020 №4535 [On amendments to 
some laws of Ukraine on the development 
of the institute of elders: draft Law of 
Ukraine of 22.12.2020 №4535]. (2020, 
December 22). zakon.rada.gov.ua. Retrieved 
from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=70734 [in Ukrainian]

14. Terytorialni hromady Ukrayiny: 
perelik [Territorial communities of Ukraine: 
list]. (2021). decentralization.gov.ua. Retrieved 
from URL: https://decentralization.gov.ua/
gromada?ack&sort_by_count= [in Ukrainian]


