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Зауваження

Опис проєкта нормативно-правового акта
Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про

службу в органах місцевого самоврядування", розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 12.06.2020 № 718-р "Про визначення адміністративних центрів та
затвердження територій територіальних громад Львівської області", з  метою
організації роботи старости, забезпечення представництва інтересів жителів населених
пунктів Львівської міської територіальної громади міській раді пропонується
затвердити Положення про старосту у Львівській міській територіальній громаді (далі
за текстом - Положення про старосту) та Положення про порядок проведення
громадського обговорення кандидатури старости у Львівській міській територіальній
громаді (далі за текстом - Положення про обговорення).

Зауваження

1. Підпунктом 2.11 пункту 2 Положення про старосту пропонується
передбачити, що повноваження старости достроково припиняє Львівська міська рада
за поданням Львівського міського голови у разі:
- Його звернення з особистою заявою до Львівської міської ради про складення ним

повноважень старости.



- Припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі
України.

- Набуття громадянства іншої держави.
- Набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього.
- Набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності

за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді
позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

- Набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно
відсутнім чи оголошення померлим.

- Його смерті.
При цьому підпунктом 1.2 пункту 1 Положення про старосту встановлюється,

що правовий статус старости визначається Конституцією України, Законами
України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого
самоврядування", іншими актами законодавства України, ухвалами Львівської міської
ради та цим Положенням.

Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України “Про службу в органах
місцевого самоврядування” прийняття на службу в органи місцевого самоврядування
здійснюється на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого
комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, старости шляхом
затвердження відповідною радою.

Отже, староста є виборною посадовою особою органів місцевого
самоврядування.

Нормою статті 20 Закону України “Про службу в органах місцевого
самоврядування” передбачено, що крім загальних підстав, передбачених Кодексом
законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється
на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в
Україні", цим та іншими законами України, а також у разі:

порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої
статтею 11 цього Закону;

порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування
(стаття 5 цього Закону);

виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі,
чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого
самоврядування (стаття 12 цього Закону);

досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку
перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 цього Закону).

Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у
частині другій цієї статті, яких притягнуто до відповідальності за правопорушення,
пов’язані з корупцією або стосовно яких набрало законної сили рішення суду щодо
визнання їх активів або активів, набутих за їх дорученням іншими особами або в інших
передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках,
необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, підлягають звільненню з посади у
порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Відтак, повноваження старости як виборної посадової особи органів місцевого
самоврядування можуть бути припинені на загальних підставах (ті, що встановлені
Кодексом законів про працю України) та за спеціальними підставами (стаття 20 Закону
України “Про службу в органах місцевого самоврядування”).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#n98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#n45
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#n108
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#n186
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8233
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80


Враховуючи, що підстави припинення повноважень старости є чітко
унормованими чинними нормативними актами, а міська рада не наділена законом
встановлювати додаткові підстави припинення його повноважень, рекомендується
редакцію зазначених вище підпунктів привести у відповідність до вказаних вище норм
законодавства шляхом їх виключення.

2. Підпунктом 2.8 пункту 2 Положення про старосту передбачається, що
повноваження старости починаються з моменту прийняття ухвалою Львівською
міською радою про його затвердження та складання ним присяги відповідно до ст.11
Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Разом з тим, посада старости є виборною посадою в органах місцевого
самоврядування (обгрунтування наводилось в пункті 1 висновку) та на неї не можуть
бути поширеними норми Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

При цьому статтею 11 Закону України “Про службу в органах місцевого
самоврядування” встановлено, що громадяни України, які вперше приймаються на
службу в органи місцевого самоврядування (за винятком посад, зазначених в абзаці
другому частини першої статті 10 цього Закону), у день прийняття відповідного
рішення складають Присягу такого змісту:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно
служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції
України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і
законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки".

Посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу в
органи місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на посаду, з
моменту складення Присяги.

Із системного аналізу наведених вище норм законодавства, релевантного цим
суспільним відносинам, вбачається, що повноваження старости, який вперше вступає
на службу в органах місцевого самоврядування, починаються з моменту прийняття
відповідної Присяги, а старости, який вже проходив службу в органах місцевого
самоврядування та склав Присягу до моменту обрання його на посаду місцевою радою
- з дня набрання чинності відповідною ухвалою міської ради.

Враховуючи все вищевикладене рекомендується підпункт 2.8 пункту 2 Положення
про старосту привести у відповідність до вимог Закону України “Про службу в органах
місцевого самоврядування”.

3. Пунктом 1 проєкту рішення пропонується затвердити: 1.1. Положення про
старосту у Львівській міській територіальній громаді (додаток 1). 1.2. Положення
про порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости у Львівській
міській територіальній громаді (додаток 2).

Пунктом 6-1 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” встановлюється, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної,
міської ради вирішуються такі питання: утворення старостинських округів,
затвердження Положення про старосту, затвердження на посаду та звільнення з
посади старости відповідно до закону.

Процедура громадського обговорення передбачена в статті 54-1 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, і законодавством не передбачено права
міської ради затверджувати таке Положення про порядок.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
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підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

Разом з тим, окремі норми, які спрямовані на якісне організаційне забезпечення
громадського обговорення можуть бути включені до Положення про старосту.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт рішення та додаток
2 до нього, не затверджувати окремо Положення про порядок громадського
обговорення, а імплементувати зазначені норми до Положення про старосту (окремим
розділом чи додатком до нього).

Висновок: проєкт рішення Львівської міської ради “Про затвердження
Положення про старосту та Положення про порядок проведення громадського
обговорення кандидатури старости у Львівській міській територіальній громаді ” може
бути прийнятий у запропонованій редакції з урахуванням зауважень, оскільки в його
змісті не виявлено корупціогенних факторів.


