
 

У К Р А Ї Н А 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

ПОСТАНОВА 

 

від 18 серпня 2017 року         м.Київ     № 164 

 

Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, 

міських голів 29 жовтня 2017 року 

 

До Центральної виборчої комісії разом із супровідними листами 

надійшли звернення 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 сьомою статті 14 Закону України "Про місцеві 

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

селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією в 

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. 

Пунктом 1 Порядку передбачено, що за зверненнями, які відповідають 

вимогам Конституції України, законів України, Порядку Комісія за наявності 

відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення 

місцевих виборів призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят 

днів до дня таких виборів двічі на рік – на останню неділю квітня та останню 

неділю жовтня. 

Виборчий процес перших місцевих виборів розпочинається за 50 днів 

до дня виборів (частина п’ята статті 15 Закону). 



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 сьома статті 15 Закону). 

Згідно з частиною восьмою 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 частин восьмої, дев’ятої статті 7, 

пункту 1 частини тринадцятої статті 8 Закону України "Про добровільне 

об’єднання територіальних громад", частини сьомої статті 14, частин п’ятої – 

восьмої статті 15, пунктів 1, 11, 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 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна 

виборча комісія постановляє: 

1. Призначити на неділю, 29 жовтня 2017 року, перші вибори депутатів 

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

відповідних сільських, селищних, міських голів за переліками згідно з 

додатками 1 – 24. 

2. Оголосити з 9 вересня 2017 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 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 24 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 18 серпня 2017 року № 164 
 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах  

Чернігівської області, у яких призначаються перші місцеві вибори  

29 жовтня 2017 року 
 

№  

з/п 

Найменування 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Найменування місцевих рад 

територіальних громад, що увійшли  

до складу об’єднаної територіальної 

громади 

Найменування сільської, 

селищної, міської ради 

об’єднаної 

територіальної громади, 

що обиратиметься на 

перших виборах 

депутатів місцевої ради 

Найменування посади 

сільського, селищного, 

міського голови, що 

обиратиметься на 

перших виборах 

сільського, селищного, 

міського голови 

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ  

ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ 

Бобровицький район 

1  Новобасанська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Новобасанська сільська рада  

(село Нова Басань), Білоцерківська 

сільська рада (село Білоцерківці), 

Веприцька сільська рада 

(село Веприк), Новобиківська 

сільська рада (села Новий Биків, 

Старий Биків, селище Чистопілля) 

Новобасанська 

сільська рада 

Бобровицького 

району 

Чернігівської 

області 

Новобасанський 

сільський голова 

Бобровицького 

району 

Чернігівської 

області 

2  Бобровицька 

міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Бобровицька міська рада  

(місто Бобровиця, села Вишневе, 

Затишшя, Макарівка, Травкине, 

Урожайне, селище Мирне), 

Браницька сільська рада  

(село Браниця), Бригинцівська 

сільська рада (село Бригинці), 

Гаврилівська сільська рада  

(села Гаврилівка, Запоріжжя, 

Українка), Горбачівська сільська 

рада (села Горбачі, Зелене), 

Кобижчанська сільська рада  

(село Кобижча), Козацька сільська 

рада (села Козацьке, Миколаїв), 

Марковецька сільська рада  

(село Марківці), Озерянська 

сільська рада (села Озеряни, 

Майнівка, Молодіжне, Плуг), 

Олександрівська сільська рада 

(села Олександрівка, Катеринівка, 

Лідин), Осокорівська сільська рада 

(села Осокорівка, Наумівка), 

Петрівська сільська рада 

(село Петрівка), Пісківська 

сільська рада (село Піски), 

Рудьківська сільська рада 

(села Рудьківка, Коношівка, 

Хомівці), Свидовецька сільська 

рада (села Свидовець, Буглаки, 

Татарівка), Старобасанська 

сільська рада (село Стара Басань), 

Сухинська сільська рада  

(село Сухиня), Щаснівська 

Бобровицька  

міська рада 

Бобровицького 

району 

Чернігівської 

області 

Бобровицький 

міський голова 

Бобровицького 

району 

Чернігівської 

області 



№  

з/п 

Найменування 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Найменування місцевих рад 

територіальних громад, що увійшли  

до складу об’єднаної територіальної 

громади 

Найменування сільської, 

селищної, міської ради 

об’єднаної 

територіальної громади, 

що обиратиметься на 

перших виборах 

депутатів місцевої ради 

Найменування посади 

сільського, селищного, 

міського голови, що 

обиратиметься на 

перших виборах 

сільського, селищного, 

міського голови 

сільська рада (села Щаснівка, 

Гарт, Осовець), Ярославська 

сільська рада (село Ярославка) 

Борзнянський район 

3  Плисківська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Плисківська сільська рада  

(село Плиски), Великозагорівська 

сільська рада (села Велика 

Загорівка, Степ), Махнівська 

сільська рада* (село Махнівка), 

Сиволозька сільська рада  

(село Сиволож) 

Плисківська 

сільська рада 

Борзнянського 

району 

Чернігівської 

області 

Плисківський 

сільський голова 

Борзнянського 

району 

Чернігівської 

області 

Городнянський район 

4  Тупичівська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Тупичівська сільська рада  

(село Тупичів, селище Тополівка), 

Бурівська сільська рада  

(села Бурівка, Безиків), 

Великолиственська сільська рада 

(село Великий Листвен) 

Тупичівська 

сільська рада 

Городнянського 

району 

Чернігівської 

області 

Тупичівський 

сільський голова 

Городнянського 

району 

Чернігівської 

області 

Ічнянський район 

5  Ічнянська  

міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Ічнянська міська рада 

(місто Ічня, смт Дружба, 

села Августівка, Безводівка), 

Андріївська сільська рада 

(села Андріївка, Селихів, 

Томашівка), Бакаївська сільська 

рада (села Бакаївка, Комарівка), 

Більмачівська сільська рада 

(село Більмачівка), Будянська 

сільська рада (села Буди, Грабів, 

Лучківка, Пелюхівка, Червоне), 

Бурімська сільська рада  

(села Бурімка, Безбородьків, 

Шиловичі), Гмирянська сільська 

рада (село Гмирянка), 

Городнянська сільська рада 

(село Городня), Гужівська сільська 

рада (село Гужівка), Дорогинська 

сільська рада (село Дорогинка), 

Заудайська сільська рада 

(села Заудайка, Коршаки), 

Івангородська сільська рада 

(село Івангород), Іржавецька 

сільська рада (село Іржавець), 

Крупичпільська сільська рада 

(села Крупичполе, Новий Поділ, 

Сваричівка), Монастирищенська 

сільська рада (села Монастирище, 

Веприк), Ольшанська сільська 

рада (села Ольшана, Нова 

Ольшана, Тарасівка), 

Припутнівська сільська рада 

(села Припутні, Барбурське, 

Вишнівка, селище Куликівка), 

Сезьківська сільська рада  

Ічнянська міська 

рада Ічнянського 

району 

Чернігівської 

області 

Ічнянський міський 

голова Ічнянського 

району 

Чернігівської 

області 



№  

з/п 

Найменування 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Найменування місцевих рад 

територіальних громад, що увійшли  

до складу об’єднаної територіальної 

громади 

Найменування сільської, 

селищної, міської ради 

об’єднаної 

територіальної громади, 

що обиратиметься на 

перших виборах 

депутатів місцевої ради 

Найменування посади 

сільського, селищного, 

міського голови, що 

обиратиметься на 

перших виборах 

сільського, селищного, 

міського голови 

(села Сезьки, Гейці, Дзюбівка, 

Тишківка, селище Коломійцеве), 

Ступаківська сільська рада  

(села Ступаківка, Зінченкове), 

Хаєнківська сільська рада  

(села Хаєнки, Воронівка, Киколи), 

Щурівська сільська рада  

(села Щурівка, Іценків, Однольків) 

Куликівський район 

6  Куликівська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Куликівська селищна рада 

(смт Куликівка, село Пенязівка), 

Авдіївська сільська рада 

(село Авдіївка), Бакланово-

Муравійська сільська рада  

(село Бакланова Муравійка), 

Вересоцька сільська рада  

(села Вересоч, Веселе), 

Вершиново-Муравійська сільська 

рада (села Вершинова Муравійка, 

Кошарище), Виблівська сільська 

рада (село Виблі), Горбівська 

сільська рада (села Горбове, 

Глузди, Уборки), Грабівська 

сільська рада (село Грабівка), 

Дрімайлівська сільська рада 

(села Дрімайлівка, Будище), 

Дроздівська сільська рада 

(село Дроздівка), Жуківська 

сільська рада (село Жуківка), 

Кладьківська сільська рада 

(село Кладьківка), Ковчинська 

сільська рада (села Ковчин, 

Українське), Орлівська сільська 

рада (село Орлівка),  

Салтиково-Дівицька сільська рада 

(село Салтикова Дівиця), 

Хибалівська сільська рада 

(село Хибалівка) 

Куликівська 

селищна рада 

Куликівського 

району 

Чернігівської 

області 

Куликівський 

селищний голова 

Куликівського 

району 

Чернігівської 

області 

Прилуцький район 

7  Малодівицька 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Малодівицька селищна рада  

(смт Мала Дівиця, села Клеці, 

Новий Лад, Перше Травня, 

Шевченка), Великодівицька 

сільська рада (село Велика 

Дівиця), Дмитрівська сільська рада 

(села Дмитрівка, Світанкове), 

Обичівська сільська рада  

(села Обичів, Заудайка, Радьківка), 

Петрівська сільська рада  

(село Петрівка), Товкачівська 

сільська рада (село Товкачівка) 

Малодівицька 

селищна рада 

Прилуцького 

району 

Чернігівської 

області 

Малодівицький 

селищний голова 

Прилуцького 

району 

Чернігівської 

області 

Ріпкинський район 

8  Любецька 

селищна 

Любецька селищна рада 

(смт Любеч, село Кукарі, селище 

Любецька 

селищна рада 

Любецький 

селищний голова 



№  

з/п 

Найменування 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Найменування місцевих рад 

територіальних громад, що увійшли  

до складу об’єднаної територіальної 

громади 

Найменування сільської, 

селищної, міської ради 

об’єднаної 

територіальної громади, 

що обиратиметься на 

перших виборах 

депутатів місцевої ради 

Найменування посади 

сільського, селищного, 

міського голови, що 

обиратиметься на 

перших виборах 

сільського, селищного, 

міського голови 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Гірки), Малинівська сільська рада 

(села Малинівка, Голубівка, 

Довгуни, Коробки, Маньки, 

Пищики), Павлівська сільська рада 

(села Павлівка, Духанки, 

Шумани), Смолигівська сільська 

рада (села Смолигівка, Березівка, 

Клонів, Розсудів, Скитьки, Тулія), 

Тарасо-Шевченківська сільська 

рада (села Тараса Шевченка, 

Вертеча, Корольча, Мокрі 

Велички) 

Ріпкинського 

району 

Чернігівської 

області 

Ріпкинського 

району 

Чернігівської 

області 

Семенівський район 

9  Семенівська 

міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Семенівська міська рада (місто 

Семенівка, село Кути Другі), 

Архипівська сільська рада (села 

Архипівка, Зоря, Леонівка), 

Галаганівська сільська рада (села 

Галаганівка, Грем’ячка), 

Карповицька сільська рада (села 

Карповичі, Гаті, Красні Лози, 

Набережне), Костобобрівська 

сільська рада (села Костобобрів, 

Сергіївське), Машівська сільська 

рада (села Машеве, Ферубки), 

Миколаївська сільська рада (села 

Миколаївка, Залізний Міст), 

Олександрівська сільська рада 

(села Олександрівка, Карасі, 

Криульки, Максимихине, Фроли, 

селища Газопровідне, Зелена 

Роща, Угли), Погорільська сільська 

рада (села Погорільці, Лосівка, 

Тополівка), Старогутківська 

сільська рада (села Стара Гутка, 

Вільшанка, Жаданівка, Лосевочка, 

Шведчина), Тимоновицька 

сільська рада (села Тимоновичі, 

Брониви, Заріччя, Калинівське, 

Луб’яне, Медведівка, Чорнозем), 

Хотіївська сільська рада (села 

Хотіївка, Березовий Гай, 

Кринички, Лісківщина, Прогрес), 

Чорнорізька сільська рада (села 

Чорний Ріг, Бобрик Другий, 

Козилівщина, Лубня), Янжулівська 

сільська рада (села Янжулівка, 

Покровське) 

Семенівська міська 

рада Семенівського 

району 

Чернігівської 

області 

Семенівський 

міський голова 

Семенівського 

району 

Чернігівської 

області 

Сосницький район 

10  Сосницька 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Сосницька селищна рада 

(смт Сосниця, села Ганнівка, Мале 

Устя), Волинківська сільська рада 

(село Волинка), Загребельська 

сільська рада (села Загребелля, 

Сосницька  

селищна рада 

Сосницького 

району 

Чернігівської 

Сосницький 

селищний голова 

Сосницького 

району 

Чернігівської 



№  

з/п 

Найменування 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Найменування місцевих рад 

територіальних громад, що увійшли  

до складу об’єднаної територіальної 

громади 

Найменування сільської, 

селищної, міської ради 

об’єднаної 

територіальної громади, 

що обиратиметься на 

перших виборах 

депутатів місцевої ради 

Найменування посади 

сільського, селищного, 

міського голови, що 

обиратиметься на 

перших виборах 

сільського, селищного, 

міського голови 

Гапішківка, Масалаївка), 

Киріївська сільська рада 

(село Киріївка), Матвіївська 

сільська рада (села Матвіївка, 

Полісся), Пекарівська сільська 

рада (села Пекарів, Кнути, 

Костирів, Синютин), Чорнотицька 

сільська рада (село Чорнотичі) 

області області 

Срібнянський район 

11  Срібнянська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Срібнянська селищна рада  

(смт Срібне, села Артеменків, 

Никонівка), Дігтярівська селищна 

рада (смт Дігтярі, села Гнатівка, 

Іванківці), Горобіївська сільська 

рада (села Горобіївка, Точене), 

Гриціївська сільська рада  

(села Гриціївка, Галка, Лозове, 

Побочіївка), Гурбинська сільська 

рада (села Гурбинці, Дейманівка, 

Тростянець), Калюжинська 

сільська рада (село Калюжинці), 

Карпилівська сільська рада  

(села Карпилівка Лебединці), 

Олексинська сільська рада  

(села Олексинці, Антішки, 

Васюків), Подільська сільська рада 

(села Поділ, Кути, Поетин), 

Савинська сільська рада  

(села Савинці, Хукалівка), 

Сокиринська сільська рада  

(село Сокиринці), Харитонівська 

сільська рада (село Харитонівка) 

Срібнянська 

селищна рада 

Срібнянського 

району 

Чернігівської 

області 

Срібнянський 

селищний голова 

Срібнянського 

району 

Чернігівської 

області 

Талалаївський район 

12  Талалаївська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Талалаївська селищна рада  

(смт Талалаївка), Корінецька 

сільська рада (села Корінецьке, 

Мигурів), Красноколядинська 

сільська рада (села Красний 

Колядин, Глинське, Левівщина, 

селище Зелений Гай), Липівська 

сільська рада (села Липове, 

Березовиця, Жолобок, 

Скороходове), Понорівська 

сільська рада (село Понори) 

Талалаївська 

селищна рада 

Талалаївського 

району 

Чернігівської 

області 

Талалаївський 

селищний голова 

Талалаївського 

району 

Чернігівської 

області 

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ 

СУМІЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 

Корюківський та Семенівський райони 

13  Холминська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Корюківський район: 

Холминська селищна рада  

(смт Холми, села Кучугури, 

Олешня, Ченчики), Жуклянська 

сільська рада (село Жукля), 

Камківська сільська рада  

Холминська 

селищна рада 

Корюківського 

району 

Чернігівської 

області 

Холминський 

селищний голова 

Корюківського 

району 

Чернігівської 

області 



№  

з/п 

Найменування 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Найменування місцевих рад 

територіальних громад, що увійшли  

до складу об’єднаної територіальної 

громади 

Найменування сільської, 

селищної, міської ради 

об’єднаної 

територіальної громади, 

що обиратиметься на 

перших виборах 

депутатів місцевої ради 

Найменування посади 

сільського, селищного, 

міського голови, що 

обиратиметься на 

перших виборах 

сільського, селищного, 

міського голови 

(село Камка), Козилівська сільська 

рада (села Козилівка, Бобрик, 

Борок, Дачне, Тихонівське, 

Уріччя, селище Довжик); 

Семенівський район: 

Радомська сільська рада 

(села Радомка, Березова Роща)  

Чернігівський та Куликівський райони 

14  Олишівська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Чернігівський район: 

Олишівська селищна рада  

(смт Олишівка); 

Куликівський район: 

Смолянська сільська рада 

(села Смолянка, Коростень) 

Олишівська 

селищна рада 

Чернігівського 

району 

Чернігівської 

області 

Олишівський 

селищний голова 

Чернігівського 

району 

Чернігівської 

області 
 

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

розміщеного на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, Махнівська сільська рада має 

найменування Петрівська сільська рада. 

 

Секретар засідання  

Центральної виборчої комісії               Т. АСТАХОВА 
 


