
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

07 жовтня 2021 року 

 

Про утворення старостинських округів 

Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області та 

внесення змін в Положення про 

старосту села (сіл) Лубенської 

територіальної громади 

 

З метою забезпечення представництва інтересів жителів населених 

пунктів Лубенської територіальної громади, відповідно до Закону України 

«Про внесення змін деяких законодавчих актів України щодо розвитку 

інституту старост», керуючись пунктом 6
1 

статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Утворити на території Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області 11 (одинадцять) старостинських округів у таких 

межах: 

- Засульський старостинський округ із центром у с. Засулля, за 

адресою:37552, Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля,     

вул. Молодіжна, 78, що складається із сіл: Засулля, Солониця. 

- Мгарський старостинський округ із центром у с. Мгар, за 

адресою: 37536, Полтавська область, Лубенський район, с. Мгар,        

вул. Посульська, 109А, що складається із сіл: Мгар, Вільшанка, Луки. 

- Оріхівський старостинський округ із центром у с. Оріхівка, за 

адресою: 37560, Полтавська область, Лубенський район, с. Оріхівка,   

вул. Центральна, 22, що складається із сіл: Оріхівка, Стадня, Матяшівка, 

Крем’янка, Свічківка, Барвінщина, Березівка, Кревелівка, Шинківщина, 

Тотчине. 

- Вищебулатецький старостинський округ із центром у              

с. Вищий Булатець, за адресою: 37544, Полтавська область, Лубенський 

район,     с. Вищий Булатець, вул. Халявицького, 12, що складається із 



сіл: Вищий Булатець, Нижній Булатець, Чуднівці, Кононівка, Малий 

В’язівок, Ісківці, Пуленці. 

- Вовчицький старостинський округ із центром у с. Вовчик, за 

адресою: 37533, Полтавська область, Лубенський район, с. Вовчик,    

вул. Іларіона Сухомлина, 36, що складається із сіл: Вовчик, Висачки, 

Вовча Долина, Кузубівка, Березоточа, Суха Солониця. 

- Михнівський старостинський округ із центром у с. Михнівці, 

за адресою: 37570, Полтавська область, Лубенський район, с. Михнівці, 

вул. Миру, 54, що складається із сіл: Михнівці, В’язівок, Олександрівка, 

П’ятигірці, Терни, Мацківці, Мацкова Лучка. 

- Литвяківський старостинський округ із центром у с. Литвяки, 

за адресою: 37531, Полтавська область, Лубенський район, с. Литвяки, 

вул. Миру, 9, що складається із сіл: Литвяки, Покровське, Червоні 

Пологи, Хорошки, Ломаки, Снітине, Чернече, Снітин, Броварки, 

Ремівка. 

- Калайдинцівський старостинсьий округ із центром у                

с. Калайдинці, за адресою: 37525, Полтавська область, Лубенський 

район, с. Калайдинці, вул. Рубцова, 34, що складається із сіл: 

Калайдинці, Клепачі, Лушники, Халепці, Хитці. 

- Тишківський старостинський округ із центром у с. Тишки, за 

адресою: 37515, Полтавська область, Лубенський район, с. Тишки,      

вул. Центральна, 34, що складається із сіл: Тишки, Крутий Берег, Окіп, 

Селюків. 

- Войнихівський старостинський округ із центром у с. Войниха, 

за адресою: 37554, Полтавська область, Лубенський район, с. Войниха, 

вул. Молодіжна, 1, що складається із сіл: Войниха, Куп’єваха, Піски, 

Тернівщина, Шершнівка, Назарівка. 

- Новаківський старостинський округ із центром у с. Новаки, за 

адресою: 37542, Полтавська область, Лубенський район, с. Новаки,     

вул. Щербаня, 25А, що складається із сіл: Новаки, Пишне. 

2. Внести зміни до Положення про старосту села (сіл) Лубенської 

територіальної громади, а саме: 

- «староста села (сіл)» замінити на «староста старостинського 

округу»; 

- пункт 4.2. викласти у наступній редакції: 

«Бере участь у пленарних засіданнях Лубенської міської ради, 

засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу.» 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бредун С.І. та 

на постійну депутатську комісію з питань економіко-інвестиційного 

планування, промисловості, підприємництва, регуляторної політики, 

транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських територій.  

 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Лубенської міської ради від 07.10.2021 року 

«Про утворення старостинських округів Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області та внесення змін в Положення 

про старосту села (сіл) Лубенської територіальної громади» 

 

У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін 

деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост» постає 

необхідність приведення нормативних актів Лубенської міської ради у 

відповідність з нормами діючого законодавства. 

Формування старостатів здійснено на підставі закріплених територій 

за відповідними старостами рішеннями Лубенської міської ради. 

 

 

 

Начальник відділу з питань  

забезпечення представництва інтересів  

жителів сільських територій                                               Юліана ЗЕЛЕНСЬКА 

 

 


