
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

ПОСТАНОВА 

7 вересня 2015 року № 232 

Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 

25 жовтня 2015 року 

До Центральної виборчої комісії надійшли звернення Вінницької, 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-

Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської, Чернігівської обласних державних адміністрацій 

щодо прийняття Центральною виборчою комісією рішення про призначення 

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

територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів у 

зв’язку з утворенням у зазначених областях об’єднаних територіальних громад. 

Розглянувши вказані звернення, Центральна виборча комісія встановила. 

Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України "Про добровільне 

об’єднання територіальних громад" Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня 

отримання рішень про добровільне об’єднання територіальних громад у разі їх 

відповідності висновку, передбаченому частиною четвертою вказаної статті, 

звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про 

призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та 

відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом 

порядку. 

Згідно з частиною шостою статті 14 Закону України "Про місцеві вибори" 

(далі – Закон) перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів 

призначаються Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному 

законом. 

Таким чином, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських 

голів призначаються Центральною виборчою комісією за відповідними 

зверненнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних 

адміністрацій. 



 

 

Відповідно до частини четвертої статті 15 Закону перші вибори 

призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес 

розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих виборів. 

Разом з тим, пунктом 2 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо організації проведення перших виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", що набрав чинності 5 

вересня 2015 року, встановлено, що Центральна виборча комісія може 

призначити перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та 

відповідних сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2015 року. 

За змістом підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ указаного Закону Центральна 

виборча комісія в день призначення перших виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів шляхом прийняття відповідного рішення 

оголошує про початок виборчого процесу таких виборів. 

Крім того, постановою Центральної виборчої комісії від 7 вересня 2015 

року № 231 затверджено Роз’яснення щодо деяких питань призначення перших 

виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 

громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, згідно з яким 

Центральна виборча комісія призначає перші місцеві вибори депутатів 

сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських 

голів на 25 жовтня 2015 року за зверненнями обласних державних адміністрацій 

лише у разі їх відповідності вимогам законодавства України та надходження до 

Комісії до 7 вересня 2015 року включно. 

Звернення Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, 

Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської обласних 

державних адміністрацій щодо прийняття рішення про призначення перших 

виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 

громад та відповідних сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2015 

року надійшли до Комісії в установлений строк та відповідають вимогам 

законодавства України (крім звернення Тернопільської обласної державної 

адміністрації в частині щодо прийняття рішення про призначення перших 

виборів депутатів Хоростківської міської, Вишнівецької, Товстенської 

селищних рад об’єднаних територіальних громад та відповідних міського, 

селищних голів). 

Враховуючи викладене, відповідно до частини шостої статті 14, пунктів 11, 

8 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", частини 

восьмої статті 7, пункту 2 розділу ІІ Закону України "Про добровільне 

об’єднання територіальних громад", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 1, 2, 

13 статті 17, пунктом 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу 

комісію", Центральна виборча комісія постановляє: 



 

 

1. Призначити на неділю, 25 жовтня 2015 року перші вибори депутатів 

сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та 

відповідних сільських, селищних, міських голів згідно з переліком, що 

додається. 

2. Оголосити з 8 вересня 2015 року початок виборчого процесу перших 

виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 

громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, призначених згідно з 

пунктом 1 цієї постанови. 

3. Цю постанову надіслати Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, 

Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, 

Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, 

Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, 

Чернігівській обласним державним адміністраціям для використання в роботі та 

передачі відповідним територіальним виборчим комісіям, а також оприлюднити 

на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. 

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ 



 

 

Додаток  

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 7 вересня 2015 року № 232 

 

 

ПЕРЕЛІК 

сільських, селищних, міських об’єднаних територіальних громад,  

у яких призначаються перші вибори депутатів сільських,  

селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад  

та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Ічнянський район 

1  

Парафіївська селищна 

об’єднана територіальна 

громада 

Парафіївська селищна рада 

Ічнянського району 

Чернігівської області 

Парафіївський 

селищний голова 

 
Козелецький район 

 

2  

Кіптівська сільська 

об’єднана територіальна 

громада 

Кіптівська сільська рада 

Козелецького району 

Чернігівської області 

Кіптівський 

сільський голова 

3  

Деснянська селищна 

об’єднана територіальна 

громада 

Деснянська селищна рада 

Козелецького району 

Чернігівської області 

Деснянський 

селищний голова 

Ніжинський район 

4  

Вертіївська сільська 

об’єднана територіальна 

громада 

Вертіївська сільська рада 

Ніжинського району 

Чернігівської області 

Вертіївський 

сільський голова 

Носівський район 

5  

Макіївська сільська 

об’єднана територіальна 

громада 

Макіївська сільська рада 

Носівського району 

Чернігівської області 

Макіївський 

сільський голова 

 

 

 

        Секретар  

Центральної виборчої комісії                     Т. ЛУКАШ 

 

 

 


