
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

ПОСТАНОВА 

7 жовтня 2016 року № 437 

Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 

об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, 

міських голів 18 грудня 2016 року 

 

До Центральної виборчої комісії разом із супровідними листами 

надійшли звернення Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, 

Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської обласних 

державних адміністрацій з доданими до них документами щодо прийняття 

Комісією рішення про призначення перших виборів депутатів сільських, 

селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних 

сільських, селищних, міських голів у зв'язку з утворенням у зазначених 

областях об'єднаних територіальних громад. 

Розглянувши вказані звернення, Центральна виборча комісія встановила 

їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також 

Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, 

міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, 

селищних, міських голів, затвердженого постановою Комісії від 12 лютого 

2016 року № 32 (із змінами) (далі – Порядок). 

Згідно з частиною шостою статті 14 Закону України "Про місцеві 

вибори" (далі – Закон) перші вибори депутатів місцевих рад, сільських, 

селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією у 

порядку, визначеному законом. 

За змістом частини восьмої статті 7 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласна державна адміністрація звертається до Центральної виборчої 

комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів 

депутатів сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної 

громади та відповідного сільського, селищного, міського голови в 

установленому законом порядку. 

Відповідно до пункту 1 Порядку за зверненнями, які відповідають 

вимогам Конституції України, законів України, а також Порядку, Центральна 

виборча комісія за наявності відповідних бюджетних призначень для 

організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає перші 



 

 

місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів на 

останню неділю відповідного місяця. 

За наявності відповідних бюджетних призначень у винятковому випадку 

перші місцеві вибори можуть бути призначені на іншу неділю грудня. 

Частиною четвертою статті 15 Закону передбачено, що виборчий процес 

перших місцевих виборів розпочинається за 50 днів до дня виборів. 

Орган, який відповідно до статті 14 Закону прийняв рішення про 

призначення, зокрема, перших місцевих виборів, не пізніш як на третій день з 

дня його прийняття публікує рішення у друкованих засобах масової 

інформації або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним 

спосіб (частина шоста статті 15 Закону). 

Згідно з частиною сьомою статті 15 Закону Центральна виборча комісія 

шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого 

процесу перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, 

міського голови. Офіційним оголошенням є прийняття рішення про початок 

виборчого процесу таких виборів. Рішення про оголошення початку 

виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів оприлюднюється не 

пізніше наступного дня після дня його прийняття відповідно в 

загальнодержавних засобах масової інформації чи в інший визначений 

Комісією спосіб. Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про 

початок виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією 

не пізніш як за п'ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих 

виборів. 

Враховуючи викладене, відповідно до частини восьмої статті 7 Закону 

України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", частини 

шостої статті 14, частин четвертої – сьомої статті 15, пунктів 1, 1
1
, 8 частини 

першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку призначення 

перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних 

територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, 

затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 12 лютого 

2016 року № 32 (із змінами), керуючись статтями 11 – 13, пунктами 1, 2, 13 

статті 17, пунктами 1, 2, 9 статті 21, частиною другою статті 27 Закону 

України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча 

комісіяпостановляє: 

1. Призначити на неділю, 18 грудня 2016 року, перші вибори депутатів 

сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і 

відповідних сільських, селищних, міських голів за переліками згідно з 

додатками 1 – 22. 

2. Оголосити з 29 жовтня 2016 року початок виборчого процесу перших 

виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних 

територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, 

призначених пунктом 1 цієї постанови. 

3. Цю постанову надіслати Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, 

Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, 

Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, 

Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, 



 

 

Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській обласним 

державним адміністраціям для використання в роботі та передачі 

відповідним територіальним виборчим комісіям, а також оприлюднити на 

офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. 
 

 

Заступник Голови Центральної виборчої комісії     Ж. УСЕНКО-ЧОРНА 



 

 

Додаток 1 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 7 жовтня 2016 року № 437 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Чернігівської області, у яких призначаються перші місцеві вибори  

18 грудня 2016 року 

 

 

№  

з/п 

Назва об’єднаної 

територіальної 

громади 

Найменування місцевих рад 

територіальних громад, що увійшли  

до об’єднаної територіальної громади 

Найменування ради 

об’єднаної 

територіальної громади 

Назва посади 

сільського, селищного, 

міського голови 

Коропський район 

1  Коропська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Коропська селищна рада  

(смт Короп), Атюшівська сільська 

рада (села Атюша, Кучі, Лубенець, 

Пуста Гребля, Рубанників), 

Билська* сільська рада (село 

Билка), Будищенська сільська рада 

(село Будище), Вишеньківська 

сільська рада (села Вишеньки, 

Бужанка, Черешеньки, Чорнявка), 

Вільненська сільська рада  

(села Вільне, Борисове, Тарасівка, 

селище Зайцеве), Городищенська 

сільська рада (села Городище, 

Придеснянське), Карильська 

сільська рада (село Карильське), 

Краснопільська сільська рада  

(села Краснопілля, Ранок), 

Лукнівська сільська рада  

(села Лукнів, Некрите), Нехаївська 

сільська рада (села Нехаївка, 

Галичівка, Лебедин, Нориця), 

Оболонська сільська рада  

(села Оболоння, Гута, Поляна, 

селище Лиса Гора), Поліська* 

сільська рада (села Поліське, 

Горохове, Дрібці, Карацюбине, 

Новоселиця), Риботинська сільська 

рада (село Риботин), Рижківська 

сільська рада (село Рижки), 

Рождественська* сільська рада 

(села Рождественське, Єгорівка, 

Накот, Синявка, селище Груди), 

Шабалинівська сільська рада  

(села Шабалинів, Мохове) 

 

Коропська  

селищна рада 

Коропського району 

Чернігівської 

області 

Коропський 

селищний голова 

Корюківський район 

2  Корюківська 

міська 

об’єднана 

територіальна 

громада  

Корюківська міська рада  

(місто Корюківка, села Лебіддя, 

Трудовик), Брецька сільська рада 

(села Бреч, Гуринівка, Лубенець, 

Нова Гуринівка, Озереди, 

Ховдіївка), Будянська сільська 

Корюківська 

міська рада 

Корюківського 

району  
Чернігівської 

області 

Корюківський 

міський голова 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469


 

 

№  

з/п 

Назва об’єднаної 

територіальної 

громади 

Найменування місцевих рад 

територіальних громад, що увійшли  

до об’єднаної територіальної громади 

Найменування ради 

об’єднаної 

територіальної громади 

Назва посади 

сільського, селищного, 

міського голови 

рада (села Буда, Маховики,  

Петрова Слобода, Соснівка, 

Шишка), Забарівська сільська рада 

(села Забарівка, Воловики, 

Кирилівка, Нова Буда),  

Наумівська сільська рада  

(села Наумівка, Андроники, 

Високе, Переділ, Спичувате, 

Турівка), Рейментарівська сільська 

рада (села Рейментарівка, 

Богдалівка, Гутище, Заляддя, 

Олійники, селище Довга Гребля), 

Сядринська сільська рада  

(села Сядрине, Будище, Самотуги, 

Тельне), Тютюнницька сільська 

рада (села Тютюнниця, Костючки, 

Кугуки, Самсонівка, Сахутівка), 

Хотіївська сільська рада  

(село Хотіївка) 

 

Носівський район 

3  Носівська 

міська 

об’єднана 

територіальна 

громада  

Носівська міська рада 

(місто Носівка, села Дебреве, 

Лісові Хутори, Лукашівка, 

Підгайне), Володьководівицька 

сільська рада (села Володькова 

Дівиця, Дослідне, Кобилещина, 

Коробчине, Криниця, Ставок, 

Сулак), Іржавецька сільська рада 

(село Іржавець), Козарівська 

сільська рада (села Козари, 

Андріївка), Тертишницька сільська 

рада (села Тертишники, Яблунівка, 

Ясна Зірка) 

 

Носівська 

міська рада 

Носівського району 

Чернігівської 

області 

Носівський 

міський голова 

Сновський район 

4  Сновська міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Сновська міська рада (місто 

Сновськ), Великощимельська 

сільська рада (село Великий 

Щимель), Гірська сільська рада 

(села Гірськ, Липівка, Хрінівка), 

Гуто-Студенецька сільська рада 

(села Гута-Студенецька, Сальне), 

Єлінська сільська рада (села Єліне, 

Безуглівка, Містки, Млинок), 

Жовідська сільська рада  

(села Жовідь, Піщанка), 

Займищанська* сільська рада  

(село Займище), Зарічанська 

сільська рада (село Заріччя), 

Клюсівська сільська рада  

(села Клюси, Пльохів), 

Кучинівська сільська рада  

(село Кучинівка), Низківська 

сільська рада (села Низківка, 

Сновська  

міська рада 

Сновського району 

Чернігівської 

област 

Сновський 

міський голова 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A007?rdat1=08.09.2016&rf7691=6469


 

 

№  

з/п 

Назва об’єднаної 

територіальної 

громади 

Найменування місцевих рад 

територіальних громад, що увійшли  

до об’єднаної територіальної громади 

Найменування ради 

об’єднаної 

територіальної громади 

Назва посади 

сільського, селищного, 

міського голови 

Куропіївка, Лютівка, Привільне, 

Радвине, Руда, Філонівка, 

Щокоть), Новоборовицька сільська 

рада (села Нові Боровичі, 

Загребельна Слобода), 

Новомлинська* сільська рада  

(села Нові Млини, Лосєва 

Слобода), Петрівська сільська рада 

(села Петрівка, Журавок), 

Рогізківська сільська рада  

(село Рогізки), Смяцька сільська 

рада (село Смяч), Сновська 

сільська рада (села Сновське, 

Єнькова Рудня, Михайлівка), 

Софіївська сільська рада  

(села Софіївка, Глибокий Ріг, 

Іванівка), Староборовицька 

сільська рада (села Старі Боровичі, 

Гвоздиківка), Староруднянська 

сільська рада (село Стара Рудня), 

Суничненська сільська рада  

(села Суничне, Попільня, 

Шкробове), Тихоновицька сільська 

рада (села Тихоновичі, Слава), 

Тур’янська сільська рада  

(села Тур’я, Ількуча, Мишине, 
Селище, селище Лука), 

Хотуницька сільська рада  

(села Хотуничі, Камка, 

Крестопівщина), Чепелівська 

сільська рада (село Чепелів) 

 

Чернігівський район 

5  Михайло-

Коцюбинська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Михайло-Коцюбинська селищна рада 

(смт Михайло-Коцюбинське), 

Андріївська сільська рада  

(село Андріївка), Ведильцівська 

сільська рада (села Ведильці, 

Малійки), Жукотківська сільська рада 

(села Жукотки, Гірманка, Левоньки), 

Кархівська сільська рада  

(села Кархівка, Леньків Круг), 

Левковицька сільська рада  

(села Левковичі, Зайці, Кругле, Льгів, 

Льгівка), Пльохівська сільська рада 

(села Пльохів, Бірки, Скугарі), 

Шибиринівська сільська рада  

(села Шибиринівка,  

Антоновичі, Москалі) 

 

Михайло-

Коцюбинська 

селищна рада 

Чернігівського 

району 

Чернігівської 

області 

Михайло-

Коцюбинський 

селищний голова 

6  Іванівська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

Іванівська сільська рада  

(села Іванівка, Количівка, Ягідне), 

Будинська сільська рада  

(село Буди), Краснянська* сільська 

Іванівська  

сільська рада 

Чернігівського 

району 

Іванівський 

сільський голова 



 

 

№  

з/п 

Назва об’єднаної 

територіальної 

громади 

Найменування місцевих рад 

територіальних громад, що увійшли  

до об’єднаної територіальної громади 

Найменування ради 

об’єднаної 

територіальної громади 

Назва посади 

сільського, селищного, 

міського голови 

громада рада (села Красне, Золотинка, 

Скорінець), Ладинська сільська 

рада (села Ладинка, Друцьке), 

Слобідська сільська рада  

(села Слобода, Вікторівка, 

Драчівщина) 

Чернігівської 

області 

 

* Згідно з відомостями електронного довідника "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", 

розміщеного на офіційному веб-порталі Верховної Ради України: 

Билська сільська рада має найменування Червоненська сільська рада; 

Поліська сільська рада має найменування Пролетарська сільська рада; 

Рождественська сільська рада має найменування Жовтнева сільська рада; 

Займищанська сільська рада має найменування Займищенська сільська рада; 

Новомлинська сільська рада має найменування Новомлинівська сільська рада; 

Краснянська сільська рада має найменування Красненська сільська рада. 

 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 

  

 


