
       Заступник міського голови 

       __________Роман ХОНДОКА 

       ___   __________ 2022 року 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання організаційного комітету з проведення громадського обговорення 

кандидатури старости Мульчицького старостинського округу Вараської МТГ 

 

м. Вараш        від 28.11.2022 року 

 

Присутні: 

Хондока  

Роман Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова 

організаційного комітету 

Руднік  

Олександр  Олександрович 

- староста с.Більська Воля, заступник 

голови організаційного комітету  

Остапович  

Ульяна Степанівна 

- начальник організаційного відділу 

управління документообігу та 

організаційної роботи виконавчого 

комітету Вараської міської ради, секретар 

організаційного комітету 

Бойко  

Сергій Володимирович 

- cтароста с.Сопачів 

Воронюк  

Руслана Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу претензійно-

позовної роботи управління правового 

забезпечення виконавчого комітету 

Вараської міської ради 

Гаврилюк  

Олександр Володимирович 

- староста с.Собіщиці 

Ємельянов  

Ярослав Володимирович 

- староста с.Стара Рафалівка 

Ляскун  

Руслана Михайлівна 

- провідний спеціаліст відділу екологічного 

контролю управління безпеки та 

внутрішнього контролю виконавчого 

комітету Вараської міської ради 

Медведюк  

Тамара Олександрівна 

- діловод загального відділу управління 

документообігу та організаційної роботи 

виконавчого комітету Вараської міської 

ради 

Павлусь  

Лілія Іванівна 

- головний спеціаліст організаційного 

відділу управління документообігу та 

організаційної роботи виконавчого 

комітету Вараської міської ради 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про утворення лічильної комісії зі складу організаційного комітету у складі 

не менше 3 осіб. 

2. Про встановлення результатів громадського обговорення  кандидатури 

старости Мульчицького старостинського округу Вараської МТГ – ОВСЯНІК 

Лесі Миколаївни. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про утворення лічильної комісії зі складу організаційного 

комітету у складі не менше 3 осіб. 

 

ВИСТУПИВ: Р.Хондока, заступник міського голови, який запропонував 

включити в склад лічильної комісії Тарадюк Оксану Федорівну - начальника 

відділу персоналу виконавчого комітету Вараської міської ради, Остапович 

Ульяна Степанівну - начальника організаційного відділу управління 

документообігу та організаційної роботи виконавчого комітету Вараської 

міської ради, Воронюк Руслану Миколаївну - головного спеціаліста відділу 

претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення виконавчого 

комітету Вараської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити склад лічильної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про встановлення результатів громадського обговорення  

кандидатури старости Мульчицького старостинського округу Вараської МТГ – 

ОВСЯНІК Лесі Миколаївни.  

   

ВИСТУПИВ: Р.Хондока, заступник міського голови, який повідомив, що 

керуючись підпунктом 2.2. пункту 2 Порядку  проведення громадського 

обговорення  кандидатури старости в старостинських округах  Вараської міської 

територіальної громади в умовах воєнного стану  затвердженого рішенням 

Вараської міської ради від 09.09.2022 року №1601-РР-VIII «Про затвердження 

порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости в 

старостинських округах Вараської міської територіальної громади в умовах 

воєнного стану» міський голова виніс на громадське обговорення  кандидатуру 

Тарадюк 

Оксана Федорівна 

- начальник відділу персоналу виконавчого 

комітету Вараської міської ради 

Федорук  

Олександр Степанович 

- староста с.Озерці 

Ярошик  

Ольга Вікторівна 

- староста с.Заболоття  
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ОВСЯНІК Лесі Миколаївни на посаду старости Мульчицького старостинського 

округу Вараської МТГ. 

  В період 24-25.11.2022 року в с.Мульчиці, с.Кримне, с.Журавлине, 

с.Уріччя було проведено громадське обговорення, а саме визначення в 

старостинському окрузі підтримки запропонованої кандидатури старости - 

ОВСЯНІК Лесі Миколаївни, шляхом письмового опитування. 

 Відповідно підпункту 4.1. пункту 4 рішення Вараської міської ради від 

09.09.2022 року №1601-РР-VIII «Про затвердження порядку проведення 

громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах 

Вараської міської територіальної громади в умовах воєнного стану» 

кандидатура старости вважається погодженою з жителями відповідного 

старостинського округу, якщо в результаті Опитування отримала таку 

підтримку у старостинському окрузі:   

- з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від 

загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є 

громадянами України та мають право голосу на виборах;   

- з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів 

жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, 

які є громадянами України та мають право голосу на виборах.  

  Станом на 18.11.2022 року зареєстрованих осіб віком від 18 років у 

Мульчицькому старостинському окрузі Вараської МТГ становить 1636 осіб. 

 З них: с.Мульчиці – 1098 осіб, с.Журавлине – 313 осіб, с.Кримне – 117 

осіб, с.Уріччя – 108 осіб. 

 Членами організаційного комітету в період 24-25.11.2022 року з 09.00 год. 

до 17.00 год. проводилось письмове опитування жителів та зібрано 365 підписів 

на підтримку кандидатури ОВСЯНІК Лесі Миколаївни в Мульчицькому 

старостинському окрузі Вараської МТГ, що становить 22% від кількості 

жителів (підписні листи додаються).  

 Оприлюднення підсумків Опитування здійснюється шляхом 

опублікування протоколу на офіційному вебсайті Вараської міської ради та її  

виконавчого комітету. 

 Відповідно до підпункту 5.3 пункту 5 Порядку  проведення громадського 

обговорення  кандидатури старости в старостинських округах  Вараської міської 

територіальної громади в умовах воєнного стану  за результатами Опитування 

міський голова вносить на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради 

щодо затвердження старости у відповідному старостинському окрузі. 

  

ВИРІШИЛИ: Кандидатуру на посаду старости в Мульчицькому 

старостинському окрузі Вараської МТГ, ОВСЯНІК Лесі Миколаївни, визнати 

погодженою з жителями Мульчицького старостинського округу Вараської МТГ 
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та як таку, що отримала підтримку 365 жителів, тобто 22% жителів 

Мульчицького старостинського округу. 

 Рекомендувати міському голові Вараської міської ради Рівненської 

області МЕНЗУЛУ О.П. винести на розгляд Вараської міської ради проєкт 

рішення міської ради щодо затвердження кандидатури ОВСЯНІК Лесі 

Миколаївни на посаду старости Мульчицького старостинського округу 

Вараської МТГ. 

 

  

 

Протокол підготувала начальник 

організаційного відділу 

управління документообігу та  

організаційної роботи      Ульяна ОСТАПОВИЧ 
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