УКРАЇНА
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
від 12 жовтня 2017 року № 214
Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 24 грудня 2017
року
До Центральної виборчої комісії разом із супровідними листами надійшли звернення
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської,
Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 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 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.
За наявності на кінець бюджетного року залишку бюджетних асигнувань для організації
підготовки та проведення місцевих виборів як виняток перші місцеві вибори можуть бути
призначені на будь-яку неділю грудня, крім останньої.
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, 24 грудня 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 – 17.
2. Оголосити з 4 листопада 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, Дніпропетровській, Запорізькій, ІваноФранківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській,
Сумській, 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.
Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 17
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2017 року № 214

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах
Чернігівської області, у яких призначаються перші місцеві вибори
24 грудня 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
1

Височанська
сільська
об’єднана
територіальна
громада

2

Варвинська
селищна
об’єднана
територіальна
громада

3

Городнянська
міська
об’єднана
територіальна
громада

Борзнянський район
Височанська сільська рада
Височанська
(села Високе, Галайбине,
сільська рада
Купченків, Маличина Гребля),
Борзнянського
Великодочинська сільська рада
району
(село Велика Доч),
Чернігівської області
Головеньківська сільська рада
(села Головеньки, Добропілля,
Паристівка, селище Клипин),
Новомлинівська сільська рада
(села Нові Млини, Кербутівка,
Червона Гірка), Носелівська
сільська рада (села Носелівка,
Мала Доч), Тростянська сільська
рада (село Тростянка)
Варвинський район
Варвинська селищна рада
Варвинська
(смт Варва, село Воскресенське),
селищна рада
Калиновицька сільська рада
Варвинського району
(села Калиновиця, Булавівщина,
Чернігівської області
Григорівщина, Сіряківщина),
Леляківська сільська рада
(село Леляки, селище Саверське)
Городнянський район
Городнянська міська рада
Городнянська
(місто Городня,
міська рада
села Альошинське, ВокзалГороднянського
Городня, Павло-Іванівське, селище
району
Ясенівка), Бутівська сільська рада Чернігівської області
(села Бутівка, Здрягівка, Слобода),
Гніздищенська сільська рада
(села Гніздище, Горошківка,
Стовпівка), Дроздовицька сільська
рада (села Дроздовиця, Будище,
Диханівка), Конотопська сільська
рада (село Конотоп), Кузницька*
сільська рада (село Кузничі,
селище Зелене), Моложавська

Височанський
сільський голова
Борзнянського
району
Чернігівської
області

Варвинський
селищний голова
Варвинського
району
Чернігівської
області

Городнянський
міський голова
Городнянського
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 Моложава,
Залісся, Картовецьке, Лютіж,
Минаївщина, Невкля, Перерост,
Студенець, Черецьке), Мощенська
сільська рада (села Мощенка,
Гасичівка, Сутоки), Пекурівська
сільська рада (село Пекурівка),
Поліська сільська рада
(село Полісся), Сеньківська
сільська рада (села Сеньківка,
Берилівка), Смичинська сільська
рада (села Смичин, Дібрівне),
Солонівська сільська рада
(село Солонівка), Хотівлянська
сільська рада (села Хотівля,
Травневе), Хрипівська сільська
рада (села Хрипівка, Півнівщина,
Політрудня)
4

Линовицька
селищна
об’єднана
територіальна
громада

Прилуцький район
Линовицька селищна рада
Линовицька
Линовицький
(смт Линовиця), Бубнівщинська
селищна рада
селищний голова
сільська рада (село Бубнівщина),
Прилуцького району Прилуцького району
Даньківська сільська рада
Чернігівської області
Чернігівської
(села Даньківка, Нетягівщина,
області
Онищенків, Стасівщина),
Новогребельська сільська рада
(села Нова Гребля, Лутайка,
Мокляки, Мохнівка)

* Згідно з відомостями електронного довідника "Україна. Адміністративно-територіальний устрій",
розміщеного на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, Кузницька сільська рада має найменування
Кузничівська сільська рада.

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

