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прикладом для інших; 

• обговорити зі старостами ОТГ України, що делеговані на Конгрес громадами, представниками 

Всеукраїнських асоціацій ОМС, міжнародних програм, експертного середовища актуальні питання  

професійної діяльності старост, презентувати кращі практики їх роботи;  провести зустрічі на 

старостинських округах громад Дніпропетровської області щодо вивчення практики впровадження 

інструментів управлінської діяльності старост; підготувати пропозиції щодо вирішення 

проблемних питань професійної діяльності старост громад 

• надати можливість учасникам Конгресу  обговорювати найактуальніші питання розвитку 

старостинських округів та перспектив децентралізації, визначити роль і місце старости у процесах  

розвитку об’єднаної громади, сприяти усвідомленню специфіки його діяльності та започаткувати 

систему обміну професійним досвідом роботи старост громад 

• забезпечити учасникам Конгресу  доступ до консультування експертами різного рівня 
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• МЕТА КОНГРЕСУ: 

• об’єднати  старост громад з усіх регіонів України  – лідерів децентралізації, успішна практика яких є  



 

• створити умови для генерування  учасниками Конгресу  нових ідей у сфері вирішення питань  

місцевого розвитку та професійного розвитку інституту старост 
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Цільова категорія Конгресу : 

СТАРОСТИ - ЛІДЕРИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 



 

  

Дніпропетровський відокремлений підрозділ   

Перший день Конгресу: 

1  Сесія «Професійний розвиток інституту  старост об ’ єднаних територіальних громад у контексті  

реформування місцевого самоврядування»: 

- презентація професійних програм навчання  старост 

- презентація дистанційного курсу «Староста - лідер, адміністратор,  

представник інтересів територіальної громади» 

- презентація та обговорення «Плану дій старости: 12 кроків 

успішного старту» , розробленого експертами Дніпропетровського  

ЦРМС та впровадженого на  старостинських округах громад області 

- презентація  цифрофвої компетентності старости громади,  

розробленої вченими ДРІДУ НАДУ 

- Презентація навчального проекту ВАССР «Інститут СТАРОСТИ» 
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Перший день Конгресу: 

2  Сесія  Обмін досвідом «Управлінські інструменти діяльності старости: кращі практики» 
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Перший день Конгресу: 

3  Сесія « Презентація можливостей міжнародних проектів та програм для розвитку   старостинських округів  

громад» : 

Презентовані проекти: 

- програми Ради Європи « Децентралізація та реформа місцевого самоврядування в Україні» 

- проекти  ДЕСПРО, спрямовані на розвиток інституту  старост , зокрема  - ФОРУМ СТАРОСТ та  журнал  

«Радник старости» 

- конкурси  програми  DOBRE ( Децентралізація приносить кращі результати та ефективність ) 

- грантові проекти  Програми « U - LEAD  з Європою» 

- Польський досвід роботи солтисів та пропозиції  

щодо обміну навчальними делегаціями 



 

2. «Роль старости  у розвитку безпеки  старостинського округу» (Слобожанська ОТГ) 

3. «Роль старости у розвитку освітньо-культурно-спортивного простору громади» (Солонянська ОТГ) 

4. «Брендування старостинського округу» (Петриківська ОТГ) 

5. «Розвиток інфраструктури старостинського округу» (Царичанська ОТГ) 

 

1. 
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ДРУГИЙ ДЕНЬ КОНГРЕСУ  – ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ НА СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГАХ ГРОМАД ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 

1 . « Формування громадської думки щодо підтримки  реалізації проектів на  старостинському окрузі»  

( Новолександрівська ОТГ) 



 

2. Потребує врегулювання питання покладання виконання обов’язків старости на час відпустки, відряджень тощо. 

3. Потребує уточнення питання формату звітування старости перед виборцями, головою, депутатським корпусом.  

4. Необхідність розроблення типової посадової інструкції для старости. 

5. Потребує уточнення перелік повноважень старости щодо вчинення нотаріальних дій. 

6. Необхідно нормативно закріпити механізми розвитку інфраструктури старостинських округів громад у контексті вимог 

відповідних НПА. 

7. Потребує уточнення (визначення) питання ролі старости у системі надання (сприяння наданню) адміністративних послуг в 

громаді. 

8. Існує необхідність формування переліку вимог до претендентів на посаду старости. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ КОНГРЕСУ СТАРОСТ 

Потребує конкретизації та законодавчого закріплення  перелік повноважень старости. 



 

9. Учасники Конгресу рекомендували проведення регіональних форумів старост (конференцій тощо) та щорічного Конгресу старост 

ОТГ як платформи обговорення питань професійного розвитку інституту старости громади, реформи місцевого самоврядування 

та процесу децентралізації. 
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Контактна інформація 

Дніпропетровський ВП « Центр 

розвитку місцевого 

самоврядування »  

тел . ( 066 ) 

  

959 - 26 - 32 ,   

dnipro@lgdc.org.ua 

49000 , м.  Дніпро ,                                    

вул .  Європейська , 10 - А. 
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