
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12.2021 № 16-71/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про утворення старостинських округів 

 

Відповідно Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розвитку інституту старост”, керуючись  

п.61 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Утворити на території Золотоніської територіальної громади п’ять 

старостинських округів: 

- Коробівський старостинський округ з центром в селі Коробівка, що 

складається із сіл: Коробівка, Комарівка,Кедина Гора, селище Снігурівка. 

- Кропивнянський старостинський округ з центром в селі Кропивна, що 

складається із сіл: Кропивна, Маліївка, Щербинівка. 

- Благодатнівський старостинський округ з центром в селі Благодатне, що 

складається із села Благодатне. 

- Деньгівський старостинський округ з центром в селі Деньги, що 

складається із сіл: Деньги, Хвильово-Сорочин. 

- Крупський старостинський округ з центром в селі Крупське, що 

складається із села Крупське. 

2. Вважати: 

- Старосту сіл Коробівка, Комарівка, Кедина Гора, селища Снігурівка – 

старостою Коробівського старостинського округу. 

- Старосту сіл Маліївка, Щербинівка – старостою Кропивнянського 

старостинського округу. 

- Старосту села Благодатне – старостою Благодатнівського 

старостинського округу. 

- Старосту сіл Деньги, Хвильово-Сорочин – старостою Деньгівського 

старостинського округу. 

- Старосту села Крупське – старостою Крупського старостинського округу. 

3. Визначити, що: 

- Адміністративна будівля за адресою: с.Коробівка, вул. Іняшова 6 є 

робочим місцем старости Коробівського старостинського округу. 



- Адміністративна будівля за адресою: с.Кропивна, вул. Шкільна 29 є 

робочим місцем старости Кропивнянського старостинського округу. 

- Адміністративна будівля за адресою: с.Благодатне, вул. Соборна 2 є 

робочим місцем старости Благодатнівського старостинського округу. 

- Адміністративна будівля за адресою: с.Деньги, вул. Центральна 127 є 

робочим місцем старости Деньгівського старостинського округу. 

- Адміністративна будівля за адресою: с.Крупське, вул. Н.Ужвій 27 є 

робочим місцем старости Крупського старостинського округу. 

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Масло О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

комісію з питань регламенту, правової політики, депутатської етики та розвитку 

територіальної громади (Кузьменко Р.П.). 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Денис Сизько 23904 

 


