
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від _______________ 2021 року № ________ 
 

м. Олександрія 
 
Про утворення старостинських 
округів Олександрійської міської 
ради  
 

Відповідно до ст. 52,  ч. 4 ст. 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост», з метою забезпечення 
представництва старостами інтересів жителів населених пунктів Олександрійської міської 
ради, що увійшли до складу територіальної громади з адміністративним центром в м. 
Олександрія, враховуючи рішення Олександрійської міської ради від 24.12.2020 р. № 49 
«Про затвердження старост Олександрійської міської ради», від 14.05.2021 р. № 176 «Про 
затвердження старости сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, 
Головківське Олександрійської міської ради», - 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 

 
1) Утворити на території Олександрійської міської ради 4 старостинські округи: 
- Головківський старостинський округ з центром в селі Головківка, що 

складається із сіл Головківка, Іванівка Олександрійської міської ради; 
- Ізмайлівський старостинський округ з центром в селі Ізмайлівка, що 

складається із сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове,  Королівка, Піщаний Брід 
Олександрійської міської ради; 

- Звенигородський старостинський округ з центром в селі Звенигородка, що 
складається із сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Головківське 
Олександрійської міської ради; 

- Олександрійський старостинський округ з центром в селищі Олександрійське у 
складі селища Олександрійське Олександрійської міської ради. 

 

2) Вважати старосту сіл Головківка, Іванівка Олександрійської міської ради – 
старостою Головківського старостинського округу. 

 

3) Вважати старосту сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове,  Королівка, 
Піщаний Брід Олександрійської міської ради – старостою Ізмайлівського старостинського 
округу. 

 

4) Вважати старосту сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, 
Головківське Олександрійської міської ради – старостою Звенигородського 
старостинського округу. 
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5) Вважати старосту селища Олександрійське Олександрійської міської ради – 

старостою Олександрійського старостинського округу. 
 

6) Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 
Косяк В.О. та постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, 
антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та 
регламенту. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Косяк 

В.О. 
 
 

 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


