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Про призначення окремих позачергових місцевих виборів  

          

   

  Комітет розглянув клопотання окремих міських, селищних, 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.  

  Всебічно обговоривши зазначене питання, взявши до уваги інформацію 

народного депутата України, голови підкомітету з питань органів 

самоорганізації 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 голів (перелік додається) на неділю 26 листопада 

2017 року, прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України за 

основу та в цілому. 

  2. У зв’язку з призначенням постановою Центральної виборчої комісії 

від 18 серпня 2017 року №164 на 29 жовтня 2017 року перших виборів  

депутатів рад та голів в окремих об’єднаних територіальних громадах, 

відкликати проекти постанов:  

- про призначення позачергових виборів Петрівського сільського голови 

Білгород-Дністровського району Одеської області (реєстр. №6413-6),  

- про призначення позачергових виборів Калинівського сільського голови 

Веселівського району Запорізької області(реєстр. №6413-8), 
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а також зняти з контролю питання про призначення позачергових виборів  

Китайгородського сільського голови Царичанського району 

Дніпропетровської області та Медвединського сільського голови 

Богуславського району Київської області. 

          3. Рекомендувати Верховній Раді України при ухваленні проектів 

постанов про призначення окремих позачергових місцевих виборів, зокрема, з 

реєстр. №№ 6413 – 6413-52, 5618-20, 6555, 6666, змінити запропоновану в них 

дату призначення виборів на 26 листопада 2017 року. 

  4. 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. 

  

 

Голова Комітету              С. ВЛАСЕНКО 
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Додаток до Висновку Комітету  

від 06 вересня 2017 року  

(протокол засідання №76) 

 

Перелік міських, селищних, сільських рад,  

що порушили питання про призначення позачергових виборів  

відповідних голів 

 
 

№ 

п/п 

Орган місцевого 

самоврядування, 

 до якого 

пропонується 

призначити 

вибори 

Область  Район  Підстава 

дострокового 

припинення 

повноважень 

Дата 

виникне

ння 

підстави 

П.І.Б. голови, 

повноваженн

я якого 

достроково 

припинено 

 

МІСЬКІ РАДИ 

 

1.  Городенків-

ська міська 

рада 

Івано-

Франківська 

область 

Городенківсь-

кий район 

У зв’язку зі 

смертю 

22.07.17 Яворський 

С.Л. 

2.  Чигиринська 

міська рада 

Черкаська 

область 

Чигиринський 

район 

За власним 

бажанням 

05.07.17 Буханець 

С.І. 

 

СЕЛИЩНІ, СІЛЬСЬКІ РАДИ 

 

3.  Вилянська 

 сільська рада  

Вінницька 

область 

Томашпільсь-

кий район 

За власним 

бажанням 

28.04.17 Платонов 

М.В. 

4.  Бронницька 

сільська рада 

Вінницька 

область 

Могилів-

Подільський 

район 

За власним 

бажанням 

19.07.17 Ткач В.В. 

5.  Губиниська 

селищна рада 

Дніпропетров 

ська область  

Новомосковсь-

кий район 

За власним 

бажанням 

07.07.17 Заіка В.Л. 

6.  Роздольненська 

сільська рада 

Донецька  

область 

Великоновосіл-

ківський район 

За власним 

бажанням 

20.04.17 Алчієв О.С. 

7.  Голинська 

сільська рада 

Івано-

Франківська 

область 

Калуський 

район 

За власним 

бажанням 

25.04.17 Гладенький 

М.В. 

8.  Загатянська 

сільська рада 

Закарпатська 

область 

Іршавський 

район 

У зв’язку зі 

смертю 

01.07.17 Максим 

В.М. 

9.  Гусарківська 

сільська рада 

Запорізька 

область 

Більмацький 

район 

За власним 

бажанням 

30.06.17 Слабишева 

Н.Ю. 

10.  Селищанська 

сільська рада 

Київська  

область 

Баришівський 

район 

За власним 

бажанням 

28.04.17 Лазько О.В. 

11.  Паришківська 

сільська рада 

Київська  

область 

Баришівський 

район 

У зв’язку зі 

смертю 

30.06.17 Щур О.М. 

12.  Круглівська 

сільська рада 

Луганська 

область 

Сватівський 

район 

У зв’язку зі 

смертю 

08.04.17 Козуб А.І. 

13.  Анатолівська 

сільська рада 

Миколаївська 

область 

Березанський 

район 

За власним 

бажанням 

26.06.17 Волкова 

В.С. 

14.  Великоклець-

ківська 

сільська рада 

Рівненська 

область 

Корецький 

район 

За власним 

бажанням 

23.05.17 Соловей 

В.С. 



4 

 

 

№ 

п/п 

Орган місцевого 

самоврядування, 

 до якого 

пропонується 

призначити 

вибори 

Область  Район  Підстава 

дострокового 

припинення 

повноважень 

Дата 

виникне

ння 

підстави 

П.І.Б. голови, 

повноваженн

я якого 

достроково 

припинено 

15.  Новомощани-

цька сільська 

рада 

Рівненська 

область 

Здолбунівський 

район 

За власним 

бажанням 

10.07.17 Герасимчук 

Л.П. 

16.  Степненська 

сільська рада 

Сумська 

область 

Ямпільський 

район 

За власним 

бажанням 

03.07.17 Помошник 

Л.І. 

17.  Лебедівська 

сільська рада 

Харківська 

область 

Сахновщинсь-

кий район  

За власним 

бажанням 

04.07.17 Горбацька 

І.Л. 

18.  Гаврилівська 

сільська рада 
Херсонська 

область 

Нововоронцов-

ський район 

За власним 

бажанням 

13.06.17 Кот О.В. 

19.  Іванівська 

сільська рада 
Херсонська 

область 

Високопільсь-

кий район 

За власним 

бажанням  

27.06.17 Кудлак І.І. 

20.  Гулівецька 

сільська рада 
Хмельницька 

область 

Білогірський 

район 

За власним 

бажанням 

30.05.17 Юрківська 

Л.В. 

21.  Радульська 

селищна рада 

Чернігівська 

область 

Ріпкинський 

район 

За власним 

бажанням 

22.05.17 Сухоруков 

О.М. 

22.  Рубанська 

сільська рада 

Чернігівська 

область 

Бахмацький 

район 

У зв’язку зі 

смертю 

03.05.17 Задерей 

В.М. 

23.  Кувечицька 

сільська рада 

Чернігівська 

область 

Чернігівський 

район 

За власним 

бажанням  

28.07.17 Навара М.І. 

      

 


