
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики  

та місцевого самоврядування 

 

ВИСНОВОК 
від «07» лютого 2018 р. 

        Протокол № 85 

 

Про призначення окремих позачергових місцевих виборів та про зміну дати 

призначення позачергових виборів у проектах постанов  

з реєстр. №№6413 – 6413-100, 5618-20, 6555, 6666, 7102, 7103, 7454 

          

   

  Комітет розглянув клопотання окремих міської, селищної, сільських рад 

(перелік додається) про призначення позачергових виборів відповідних голів у 

зв’язку з достроковим припиненням їх повноважень та заслухав інформацію з 

даного питання народного депутата України, голови підкомітету з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої 

демократії О.Бойко. 

  Управління Апарату Верховної Ради України по зв’язках з місцевими 

органами влади і органами місцевого самоврядування, опрацювавши клопотання 

органів місцевого самоврядування, перелік яких наведений у додатку, надіслало 

до Комітету свої висновки та пропозиції для врахування їх під час розгляду 

порушеного місцевими радами питання.  

  Комітет взяв до уваги інформацію Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України стосовно стану 

об’єднання у Білогірській селищній об’єднаній територіальній громаді 

Білогірського району Хмельницької області, до складу якої має увійти Гулівецька 

сільська рада, а також інформацію про очікування призначення Центральною 

виборчою комісією додаткових виборів після приєднання Анатолівської сільської 

ради до Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади Березанського 

району Миколаївської області.  

  Враховуючи зазначене, а також те, що у Верховній Раді України 

зареєстровано проекти постанов при призначення позачергових виборів 

Анатолівського сільського голови Березанського району Миколаївської області та   

Гулівецького сільського голови Білогірського району Хмельницької області,  

головою підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко запропоновано звернутися до 

Верховної Ради України з пропозицією відкласти розгляд зазначених проектів 

постанов про призначення позачергових виборів голів.      

  Всебічно обговоривши зазначене питання, взявши до уваги інформацію 

народного депутата України, голови підкомітету з питань органів самоорганізації 
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населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко та 

врахувавши вимоги частини третьої статті 14, частин першої та шостої статті 15 

Закону України «Про місцеві вибори», Комітет ухвалив:  

  1. Рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори 

окремих сільських, селищних, міських голів згідно з переліком місцевих рад, що 

порушили дане питання перед Парламентом, на неділю 29 квітня 2018 року, 

прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України за основу та в цілому. 

  2.  Рекомендувати Парламенту при ухваленні проектів постанов з реєстр. 

№№6413 – 6413-100, 5618-20, 6555, 6666, 7102, 7103, 7454 змінити запропоновану 

в них дату призначення виборів на 29 квітня 2018 року. 

  3. Рекомендувати Парламенту відкласти до з’ясування стану об’єднання в 

окремих територіальних громадах проекти постанов: 

  - про призначення позачергових виборів Анатолівського сільського голови 

Березанського району Миколаївської області (реєстр. №.6413-63), 

  - про призначення позачергових виборів Гулівецького сільського голови 

Білогірського району Хмельницької області (реєстр. №6413-70). 

  4. Комітету відкласти розгляд клопотань Волокотинської сільської ради 

Путивльського району Сумської області та Рубанівської сільської ради 

Великолепетинського району Херсонської області про призначення виборів до 

з’ясування стану об’єднання в цих громадах. 

  5. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

питання призначення позачергових місцевих виборів народному депутату 

України, голові підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих 

виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко. 

  

 

Перший заступник  

Голови Комітету          О. ЛЕДОВСЬКИХ 
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Додаток до Висновку Комітету  

від 07 лютого 2018 року  

(протокол засідання №85) 

 

Перелік органів місцевого самоврядування,  

що порушили питання про призначення позачергових виборів  

сільських, селищних, міських голів 

 
 

№ 

п/

п 

Орган місцевого 

самоврядування, 

 до якого 

пропонується 

призначити 

вибори 

Область  Район  Підстава 

дострокового 

припинення 

повноважень 

Дата 

виникн

ення 

підстав

и 

П.І.Б. голови, 

повноваження 

якого 

достроково 

припинено 

 

Перелік місцевих рад, розгляд клопотань яких пропонується  

відкласти до з’ясування стану об’єднання в громадах 
 

1.  Волокитинська 

сільська рада 

Сумська 

область 

Путивльський 

район 

У зв’язку зі 

смертю 

04.10.17 Кобилинсь 

кий Ю.М. 

2.  Рубанівська 

сільська рада 
Херсонська 

область 

Великолепети

нський район 

За власним 

бажанням 

26.12.17 Карп І.Г. 

 

Перелік місцевих рад, щодо яких пропонується ухвалити висновок про призначення 

позачергових виборів відповідних голів 
 

3.  Куп’янська  

міська рада 

Харківська 

область 

 У зв’язку зі 

смертю 

04.11.17 Войтюк О.В. 

4.  Шацька  

селищна рада 

Волинська 

область 

Шацький 

район 

У зв’язку зі 

смертю 

15.11.17 Віннічук С.М. 

5.  Суслівська  

сільська рада 

Житомирська 

область 

Новоград-

Волинський 

район 

У зв’язку зі 

смертю 

03.01.18 Голуб І.С. 

6.  Мирославська  

сільська рада 

Житомирська 

область 

Бердичівськи

й район 

У зв’язку зі 

смертю 

20.10.17 Юрчук В.О. 

7.  Ганнівська  

сільська рада 

Запорізька 

область 

Приазовський  

район 

За власним 

бажанням 

15.11.17 Клепчев Д.В. 

8.  Варюшинська  

сільська рада 

Миколаївська 

область 

Веселинівськи

й район 

У зв’язку зі 

смертю 

26.12.17 Букшицький 

В.С. 

9.  Ромейківська  

сільська рада 

Рівненська 

область 

Володимирець

кий район 

За власним 

бажанням 

12.01.18 Антонюк Н.Г. 

10.  Іванковецька  

сільська рада 

Тернопільська 

область 

Лановецький  

район  

За власним  

бажанням 

17.11.17 Марчук А.В. 

11.  Іванівська с 

ільська рада 
Черкаська  

область 

Чигиринський  

район 

За власним 

бажанням 

28.12.17 Кузьмишин 

В.П. 

12.  Світанківська  

сільська рада 

Чернігівська 

область 

Ніжинський 

район 

За власним 

бажанням 

11.10.17 Касса Л.Я. 

 

 


