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Роз’яснення 

щодо порядку призначення перших виборів старост та проведення спеціальної 

перевірки 

 

Відповідно до чинного законодавства, система місцевого самоврядування також 

включає посаду старости, який являється посадовою особою місцевого самоврядування.  

Згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого 

самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-

розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок 

місцевого бюджету (ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»). 

Стаття 3 вищезазначеного закону містить перелік посад в органах місцевого 

самоврядування, якими є: 

 виборні посади,  на  які особи обираються територіальною громадою;  

 виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;  

 посади, на  які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою 

районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою, передбаченою законодавством України. 

Відповідно до частини шостої статті 14 Закону України «Про місцеві вибори» після 

обрання рад об’єднаних територіальних громад зазначені ради мають призначити перші 

вибори старост сіл, селищ на території відповідних об’єднаних територіальних громад.  

Згідно із цим же законом, вибори старости проводяться за мажоритарною системою 

відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить 

територія відповідного населеного пункту (села або селища) у складі об’єднаної сільської, 

селищної, міської територіальної громади (ч. 6 ст. 2 Закону України «Про місцеві вибори»). 

Також стаття 14
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначає, 

що у селах і селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної 

громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», за винятком її адміністративного центру, обирається староста на 

строк повноважень місцевої ради. 

Отже, виходячи із вищезазначених норм чинного законодавства, староста є посадовою 

особою місцевого самоврядування, входить до складу виконавчого комітету ради об’єднаної 



територіальної громади за посадою та обирається територіальною громадою в порядку, 

визначеному законом. 

Як відомо, особи, що займають виборні посади зобов’язані пройти спеціальну 

перевірку. Однак, щодо спеціальної перевірки старости необхідно враховувати ряд 

особливостей, зазначених у Законах України.  

По-перше, статті 3 та 5 закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» визначають перелік осіб, що мають пройти спеціальну перевірку. Так, 

стосовно осіб, які обрані (затверджені) відповідною радою на посади, зазначені в абзаці 

третьому статті 3 цього Закону (виборні посади, на які особи обираються або 

затверджуються відповідною радою), а також стосовно осіб, які претендують на зайняття 

зазначених в абзаці четвертому статті 3 цього Закону (посади, на які особи призначаються 

сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на 

конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України) посад в 

органах місцевого самоврядування, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна 

перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції". 

Як бачимо, спеціальну перевірку мають проходити посадові особи, які займають 

виборні посади, на які обираються або затверджуються відповідною радою, а не обираються 

територіальною громадою. 

По-друге, якщо посилатися на Закон України «Про запобігання корупції», 

відповідно до частини першої статті 56, спеціальна перевірка проводиться стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких 

затверджується Національним агентством, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. 

Абзац 8 статті 56 зазначає, що у разі якщо призначення, обрання чи затвердження на 

посади здійснюється місцевою радою, спеціальна перевірка проводиться у встановленому 

цим Законом порядку стосовно призначених, обраних чи затверджених на відповідні посади 

осіб. 

Примітка до цієї ж статті дає роз’яснення, що посадами, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, є посади, передбачені частиною 

першою статті 9 Закону України "Про державну службу" (Президент України, Голова 

Верховної Ради України та його заступники, голови постійних комісій Верховної Ради 

України та їх заступників, народні депутати України, Прем'єр-міністр України, члени 

Кабінету Міністрів України, Голова та члени Конституційного Суду України, Голова та 

судді Верховного Суду України, Голова та судді вищого спеціалізованого суду України, 

Генеральний прокурор України та його заступники), посади, віднесені згідно із статтею 25 

зазначеного Закону та частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах 
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місцевого самоврядування" до першої - третьої категорій, а також посади суддів, прокурорів 

і слідчих, керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких 

поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, 

керівників, заступників керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки 

Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної 

Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або 

кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного 

значення, району в місті, міста районного значення, а також посади, що підлягають 

заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців. 

Стаття 25 Закону України «Про державну службу» відносить таких осіб: 

перша категорія - посади перших заступників міністрів, керівників центральних 

органів виконавчої влади, які не є членами Уряду України, їх перших заступників, голів та 

членів державних колегіальних органів, Постійного Представника Президента України в 

Автономній Республіці Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної 

Ради України, заступників керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної 

Ради України, інші прирівняні до них посади;  

  друга категорія - посади керівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України, 

структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради 

України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, радників та помічників Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, заступників міністрів, 

заступників інших керівників центральних органів виконавчої влади, першого заступника 

Постійного  

Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, перших заступників голів 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інші 

прирівняні до них посади;  

  третя категорія - посади заступників керівників структурних підрозділів, завідувачів 

секторів, головних спеціалістів, експертів, консультантів Адміністрації Президента України, 

Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступників 

Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, заступників 

голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також 

голів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, 

начальників управлінь, самостійних відділів у складі міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, інші прирівняні до них посади. 



Частина перша статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» відносить наступних осіб: 

перша категорія - посади Київського міського голови, голів обласних рад та 

Севастопольського міського голови;  

  друга категорія - посади Сімферопольського міського голови, міських (міст - 

обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад та Севастопольського міського 

голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради;  

  третя категорія - посади перших заступників та заступників міських голів (міст - 

обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міських (міст - 

обласних центрів та міста Сімферополя) рад, міських голів (міст обласного і 

республіканського в Автономній Республіці Крим значення, крім міст - обласних центрів), 

голів районних, районних у містах рад. 

Звертаємо Вашу увагу, що четверта та нижче категорії посадових осіб можуть 

проходити спеціальну перевірку лише за власним бажанням, тобто у решті випадків посадові 

особи органів місцевого самоврядування мали б проходити спеціальну перевірку лише якщо 

б їхні посади були віднесені до посад, які передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком. Перелік 

таких посад мав би бути затверджений Національним агентством з питань запобігання 

корупції. Проте зараз такий документ ще не прийнятий і не затверджений.  

Отже, відповідно до норм чинного законодавства, які містяться у Законах України 

«Про місцеві вибори», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» та «Про державну службу», староста є посадовою особою 

місцевого самоврядування, обирається територіальною громадою в порядку, визначеному 

законом та не відноситься до жодної з категорій як посадових осіб, так і посад державних 

службовців. Лише у разі внесення змін у вищезазначені закони проведення спеціальної 

перевірки щодо старости може стати необхідним. Однак на сьогоднішній день спеціальна 

перевірка до старости, як до виборної посади, не є обов’язковою. 

 

 

 

 


