
 
У К Р А Ї Н А 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

ПОСТАНОВА 

24 січня 2017 року № 6 

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

територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 квітня 2017 

року 

До Центральної виборчої комісії разом із супровідними листами надійшли звернення 

Вінницької, Волинської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 

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

Черкаської 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, затвердженому 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. 

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, 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, 30 квітня 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 – 15. 

2. Оголосити з 11 березня 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 Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, 

Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, 

Сумській, Херсонській, Черкаській 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. 

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ 

  



Додаток 15   

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 24 січня 2017 року № 6 
 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Чернігівської області, у яких призначаються перші місцеві вибори  

30 квітня 2017 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 

Борзнянський район 

1  Комарівська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Комарівська сільська рада  

(село Комарівка), Берестовецька 

сільська рада (села Берестовець, 

Іллінці), Красносільська сільська 

рада (село Красносільське, селище 

Запоріжжя), Прохорівська сільська 

рада (села Прохори, Шевченка), 

Смолязька сільська рада  

(село Смоляж), Ховмівська сільська 

рада (села Ховми, Ворона, Линівка, 

Сидорівка)  

Комарівська 

сільська рада 

Борзнянського 

району 

Чернігівської 

області 

Комарівський 

сільський голова 

Козелецький район 

2  Козелецька 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Козелецька селищна рада  

(смт Козелець), Берлозівська сільська 

рада (села Берлози, Гламазди, 

Сивухи, Часнівці), Білейківська 

сільська рада  

(села Білейки, Кривицьке, Новики, 

Опеньки, Тарасів, Шами), 

Бобруйківська сільська рада  

(село Бобруйки), Бригинцівська 

сільська рада (села Бригинці, 

Карасинівка, Корніїв, Мирне, Пізнє, 

Риків), Булахівська сільська рада 

(село Булахів), Данівська сільська 

рада (села Данівка, Курганське), 

Лемешівська сільська рада  

(села Лемеші, Боярівка, Горбачі, 

Пісоцьке, Шапіхи, Шолойки, 

Шуляки), Лихолітська сільська рада 

(село Лихолітки), Озерненська 

сільська рада (село Озерне), 

Омелянівська сільська рада  

(села Омелянів, Привітне, селище 

Калитянське), Патютинська сільська 

рада  (села Патюти, Будище, Гладке), 

Пилятинська сільська рада (село 

Пилятин), Скрипчинська сільська 

рада (села Скрипчин, Пушкарі), 

Стависька сільська рада (села 

Ставиське,  Блудше, Нова Гребля)  

Козелецька 

селищна рада 

Козелецького 

району 

Чернігівської 

області 

Козелецький 

селищний 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 

Менський район 

3  Менська міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Менська міська рада (місто Мена), 

Макошинська селищна рада  

(смт Макошине, село Остапівка), 

Бірківська сільська рада  

(село Бірківка), Блистівська 

сільська рада (села Блистова, 

Дерепівка), Величківська сільська 

рада (села Величківка, Вільне), 

Дягівська сільська рада  

(село Дягова), Киселівська 

сільська рада (села Киселівка, 

Комарівка, селище Прогрес), 

Куковицька сільська рада  

(села Куковичі, Загорівка, 

Овчарівка, селище Куковицьке), 

Лісківська сільська рада  

(села Ліски, Луки, Майське, 

Максаки), Осьмаківська сільська 

рада (село Осьмаки), Садова 

сільська рада (селище Садове, село 

Нові Броди), Семенівська сільська 

рада (село Семенівка), Синявська 

сільська рада (село Синявка), 

Слобідська сільська рада  

(село Слобідка), Стольненська 

сільська рада (села Стольне, 

Дмитрівка, Лазарівка, Чорногорці), 

Ушнянська сільська рада  

(села Ушня, Дібрівка), Феськівська 

сільська рада (село Феськівка) 

Менська  

міська рада 

Менського району 

Чернігівської 

області 

Менський міський 

голова 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 


