
Проєкт рішення виконкому 

 

Від 24.10. 2022 року                                                                                            №248        

 

Про Раду старійшин при міському голові  

Бурштинської міської територіальної громади 

Івано-Франківської області 

 

     Відповідно до ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

залучення досвіду роботи досвідчених фахівців у сфері забезпечення життєдіяльності 

територіальної громади, визначення пріоритетних напрямків розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади , виконавчий  комітет міської ради вирішив: 

          1.Затвердити Положення про Раду старійшин при міському голові м.Бурштин  

Івано-Франківської області. (додається) 

          2. Затвердити персональний склад Ради старійшин при міському голові м.Бурштин 

Івано-Франківської області. (додається) 

          3. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету (Н.Кицелу). 

          4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                      Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                  рішення виконавчого комітету 

                                                                                                  від____________№_____ 

  

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про Раду старійшин при міському голові м. Бурштин Івано-Франківської області 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

         1. Рада старійшин при міському голові Бурштинської міської територіальної громади 

Івано-Франківської області (далі – Рада старійшин) є консультативно-дорадчим органом 

при міському голові, утворюється згідно з рішенням виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради, яким затверджується Положення про раду та  її персональний склад.    

         2. Рада старійшин у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим 

Положенням, рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями 

міського голови. 

         3. Метою створення Ради старійшин є використання і передача міській раді та 

виконавчому комітету накопиченого життєвого досвіду, зокрема, досвіду роботи у сфері 

забезпечення життєдіяльності територіальної громади. 

         4. Рада старійшин формується з членів Бурштинської міської територіальної 

громади, які мають великий досвід управлінської, наукової, суспільної роботи, особливі 

заслуги перед містом на термін повноважень міської ради. 

         5. Діяльність Ради старійшин ґрунтується на засадах законності, добровільності та 

рівноправності його членів. 

        6. Організаційне забезпечення роботи Ради старійшин покладається на виконавчий 

комітет міської ради. 

      7. Координацію діяльності Ради старійшин здійснює міський голова. 

  

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

РАДИ СТАРІЙШИН 

 1. Основні завдання Ради старійшин: 

         1) Моніторинг волевиявлення жителів територіальної громади з питань місцевого 

розвитку і контроль за реалізацією результатів волевиявлення. 

         2) Розробка концепції стратегічного розвитку Бурштинської міської територіальної 

громади як в цілому, так і по - галузево та контроль за втіленням в життя виконавчими 

органами ради. 



       3) Обговорення стану економічного, соціального і культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади та практична діяльність органів місцевого 

самоврядування щодо здійснення організаційних та контрольних повноважень стосовно 

затвердження і реалізації стратегічних програм розвитку, розробка практичних 

рекомендацій з цієї проблематики. 

         4) Розгляд питань щодо розв’язання проблем функціонування місцевого 

господарства і забезпечення життєдіяльності території, приватизації майна комунальної 

власності, соціального захисту населення, сприяння узагальненню і поширенню кращої 

практики роботи з питань, які відносяться до компетенції органів місцевого 

самоврядування. 

     5) Підтримка зв’язків з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі 

місцевого самоврядування, аналіз ефективності впровадження в практику місцевого 

самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду. 

     6) Організація обміну думками у формі «круглих столів», нарад, семінарів, 

конференцій тощо. 

2. Рада старійшин має право: 

    1) Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів ради інформацію, 

необхідну для своєї роботи. 

    2) Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні групи) відповідно 

до напрямів роботи ради. 

    3) Залучати до своєї роботи представників органів місцевого самоврядування,  

підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових 

організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців. 

    4) Проводити конференції, збори. 

    5) Вносити міському голові пропозиції з питань розвитку різних галузей та сфери 

управління Бурштинської міської територіальної громади для визначення конкретних 

шляхів та можливостей подальшого розвитку громади, що потребують прийняття 

відповідних рішень міською радою. 

   6) Аналізувати проекти рішень міської ради та виконавчого комітету щодо соціального, 

економічного та культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади та 

проблемних питань. 

  7) Делегувати своїх представників для участі у засіданнях координаційних рад, робочих 

груп, депутатських комісій міської ради з розгляду питань, що належать до її компетенції. 

3. Рада старійшин зобов’язана: 

    1) Збиратись на засідання не рідше одного разу в квартал. 

    2) Організовувати свою діяльність на основі принципу гласності та з урахуванням 

громадської думки. 

   3) Систематично інформувати громадськість, зокрема через засоби масової інформації, 

про свою діяльність, прийняті рекомендації та стан їх виконання. 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО, СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 



1. До складу Ради старійшин за рекомендацією керівників галузевих структурних 

підрозділів можуть бути включені громадяни України, члени Бурштинської міської 

територіальної громади, представники громадських організацій, професійних спілок та 

інших об’єднань громадян віком від 60 років. 

2. Голова Ради старійшин обирається на першому засіданні за поданням кандидатури 

міським головою 2/3 голосів від повного складу. Заступник голови Ради старійшин 

обирається більшістю голосів від повного складу ради за поданням кандидатури головою 

Ради старійшин. Секретарем ради призначається працівник підрозділу міської ради без 

права дорадчого голосу. Внесення змін до складу Ради старійшин затверджуються 

рішенням виконавчого комітету. 

         3. До структури Ради старійшин входять (за згодою): 

 - Голова Ради старійшин; 

 - Заступник голови Ради старійшин; 

 - Члени Ради старійшин. 

 4. Рада старійшин створюється на термін повноважень міської ради. 

 5. Робота Ради старійшин проводиться згідно з планом, що затверджується на її засіданні. 

Засідання скликаються головою Ради старійшин за потребою, але не рідше одного разу на 

квартал або за пропозицією більшості членів ради, міського голови. Рішення Ради 

старійшин приймаються більшістю голосів її членів від повного складу ради та 

оформляються у вигляді рекомендацій. Секретар Ради старійшин веде протокол. 

6. З правом дорадчого голосу на засіданнях мають право бути присутніми представники 

органів місцевого самоврядування та  виконавчих органів ради. 

7. Основною формою роботи Ради старійшин є засідання Ради. 

         8. Голова Ради старійшин: 

1) Організовує діяльність Ради. 

2) Скликає та організовує підготовку засідання Ради. 

3) Підписує документи від імені Ради. 

4) Представляє Раду у взаємовідносинах з органами влади, об’єднаннями громадян, 

органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації тощо. 

9. Засідання Ради старійшин відкриває і веде голова ради, а в разі його відсутності – 

заступник голови Ради старійшин. 

  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                  рішення виконавчого комітету 

                                                                                                  від____________№_____ 

  

  

Персональний склад Ради старійшин при міському голові Бурштинської міської 

територіальної громади Івано-Франківської області 

 

1. Віщук Андрій Петрович 

2. Громко Ярослав Андрійович 

3. Гачинський Михайло Васильович 

4. Дикопавленко Володимир Петрович 

5. Джура Олександр Дмитрович 

6. Іванюк Степан Іванович 

7. Коробань Микола Петрович 

8. Копчинський Йосип Степанович 

9. Кобель Любомир Іванович 

10. Струк Богдан Андрійович 

11. Сопільняк Сергій Михайлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: керуючий справами виконавчого комітету 

 

Надія Кицела  ___________                                                   «___» ______ 2022р. 

 

 

 

Погоджено: 

 

  юридичний відділ   

                                                            ___________                         «___» ______ 2022р.  

                     

начальник загального відділу   

                                 

Марія Яцик                                        _________                              «___» ______ 2022р 

 

 

 


