
Додаток до Рішення Комітету  

від 22 лютого 2017 року  

(протокол засідання №66) 

 

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 

виникне

ння 

підстави 

П.І.Б. голови, 

повноваження 

якого 

достроково 

припинено 

Додаткова інформація 

 

МІСЬКІ РАДИ 

 

1.  Старобільська 

міська рада 

Луганська 

область 

Старобільський 

район 

У зв’язку зі 

смертю 

22.02.16 Живага В.М. На даний час процес об’єднання з 

іншими територіальними громадами 

не розпочато. 

 

СІЛЬСЬКІ, СЕЛИЩНІ РАДИ 

 

2.  Гальжбіївська 

 сільська рада  

Вінницька 

область 

Ямпільський 

район 

За власним 

бажанням 

23.11.16 Собко М.М. Згідно з перспективним планом 

формування територій громад 

Вінницької області заплановано 

входження Гальжбіївської сільської 

ради до Ямпільської міської ОТГ. 

Станом на січень 2017 року процес 

об’єднання не розпочато.   

3.  Попасненська 

сільська рада 

Дніпропетровська 

область  

Новомосковсь-

кий район 

За власним 

бажанням 

23.12.16 Радченко В.Є. На даний час процес об’єднання з 

іншими територіальними громадами 

не розпочато. 



 

№ 

п/п 

Орган місцевого 

самоврядування, 

 до якого 

пропонується 

призначити 

вибори 

Область  Район  Підстава 

дострокового 

припинення 

повноважень 

Дата 

виникне

ння 

підстави 

П.І.Б. голови, 

повноваження 

якого 

достроково 

припинено 

Додаткова інформація 

4.  Саївська 

сільська рада 

Дніпропетровська 

область 

П'ятихатський 

район 

За власним 

бажанням 

16.12.16 Ясько М.П. На даний час процес об’єднання з 

іншими територіальними громадами 

не розпочато. 

5.  Швайківська 

сільська рада 

Житомирська 

область 

Бердичівський 

район 

У зв’язку з 

набранням 

законної сили 

рішенням 

суду про 

притягнення 

до 

відповідально

сті за 

правопоруше

ння, пов’язане 

з корупцією  

25.07.16 Сідоренко 

С.А. 

Об’єднання з іншими 

територіальними громадами на 

сьогодні не планується. 

6.  Головківська 

сільська рада 

Житомирська 

область 

Малинський 

район 

За власним 

бажанням 

14.12.16 Ярмоченко 

І.В. 

Об’єднання з іншими 

територіальними громадами на 

сьогодні не планується. 

7.  Спаська 

сільська рада 

Івано-

Франківська 

область 

Коломийський

район 

За власним 

бажанням 

20.12.16 Гоянюк О.Й. Об’єднання з іншими 

територіальними громадами на 

сьогодні не планується. 

8.  Межигорецька 

сільська рада 

Івано-

Франківська 

область 

Галицький 

район 

За власним 

бажанням 

16.11.16 Сачовський 

С.Д. 

Згідно з перспективним планом 

формування територій громад Івано-

Франківської області заплановано 

входження Межигорецької сільської 

ради до Галицької міської ОТГ. На 

даний час процес об’єднання не 

розпочато.  



 

№ 

п/п 

Орган місцевого 

самоврядування, 

 до якого 

пропонується 

призначити 

вибори 

Область  Район  Підстава 

дострокового 

припинення 

повноважень 

Дата 

виникне

ння 

підстави 

П.І.Б. голови, 

повноваження 

якого 

достроково 

припинено 

Додаткова інформація 

9.  Підвербцівська 

сільська рада 

Івано-

Франківська 

область 

Тлумацький 

район 

За власним 

бажанням 

21.11.16 Підгорний 

В.П. 

Згідно з перспективним планом 

формування територій громад Івано-

Франківської області заплановано 

входження Підвербцівської сільської 

ради до Олешанської сільської ОТГ. 

На сьогодні Підвербцівська сільрада 

не надала відповідну згоду і не планує 

об’єднання з іншими 

територіальними громадами. 

10.  Долинівська 

сільська рада 

Кіровоградська 

область 

Гайворонський 

район 

За власним 

бажанням 

14.10.16 Середюк В.М. Об’єднання з іншими 

територіальними громадами на 

сьогодні не планується. 

11.  Шпотинська 

сільська рада 

Луганська 

область 

Старобільський 

район 

За власним 

бажанням 

12.02.16 М’яккий А.П. На даний час процес об’єднання з 

іншими територіальними громадами 

не розпочато. 

12.  Калинівська 

сільська рада 

Львівська  

область 

Яворівський 

район 

За власним 

бажанням 

01.12.16 Митко В.І. Об’єднання з іншими 

територіальними громадами на 

сьогодні не планується. 

13.  Галичанівська 

сільська рада 

Львівська  

область 

Городоцький 

район 

У зв’язку зі 

смертю 

10.12.16 Шевчик Л.Ф. За оперативною інформацією 

планується входження Галичанівської 

сільської ради до Городоцької міської 

ОТГ.  

14.  Кривобалківсь

ка сільська 

рада 

Миколаївська 

область 

Миколаївський 

район 

За власним 

бажанням 

26.12.16 Мухарський 

Л.Г. 

Об’єднання з іншими 

територіальними громадами на 

сьогодні не планується. 

15.  Миколаївська 

сільська рада 

Миколаївська 

область 

Казанківський 

район 

За власним 

бажанням 

25.11.16 Харченко 

В.П. 

Згідно з перспективним планом 

формування територій громад 

Миколаївської області заплановано 

входження Миколаївської сільської 

ради до Казанківської селищної ОТГ. 



 

№ 

п/п 

Орган місцевого 

самоврядування, 

 до якого 

пропонується 

призначити 

вибори 

Область  Район  Підстава 

дострокового 

припинення 

повноважень 

Дата 

виникне

ння 

підстави 

П.І.Б. голови, 

повноваження 

якого 

достроково 

припинено 

Додаткова інформація 

На сьогодні процес погодження 

територіальних громад щодо 

відповідного' об’єднання не 

завершений. 

16.  Радісненська 

селищна рада 

Одеська область Іванівський 

район 

За власним 

бажанням 

14.11.16 Пелін О.М. Згідно з перспективним планом 

формування територій громад 

Одеської області заплановано 

входження Радісненської селищної 

ради та інших громад трьох районів 

до Червонознам'янської (Знам'ян-

ської) сільської ОТГ. Центральна 

виборча комісія відмовила у 

призначення перших виборів у 

зв’язку з тим, що до ОТГ входять 

громади різних районів. 

17.  Донецька 

селищна рада 

Харківська 

область 

Балаклійський 

район  

За власним 

бажанням 

10109.16 Наздрачов 

А.П. 

Об’єднання з іншими 

територіальними громадами на 

сьогодні не планується. 

18.  Кальнянська 

сільська рада 
Хмельницька 

область 

Деражнянський 

район 

За власним 

бажанням 

15.11.16 Колодій О.М. Згідно з перспективним планом 

формування територій громад 

Хмельницької області заплановано 

входження Кальнянської сільської 

ради до Деражнянської міської ОТГ. 

На сьогодні процес об’єднання не 

розпочато. 

19.  Пилипівська 

сільська рада 
Хмельницька 

область 

Деражнянський 

район 

За власним 

бажанням 

24.11.16 Чечин В.Л. Об’єднання з іншими 

територіальними громадами на 

сьогодні не планується. 

20.  Згароцька 

сільська рада 
Хмельницька 

область 

Деражнянський 

район 

За власним 

бажанням 

21.03.16 Манастирись-

кий В.А. 

Згідно з перспективним планом 

формування територій громад 



 

№ 

п/п 

Орган місцевого 

самоврядування, 

 до якого 

пропонується 

призначити 

вибори 

Область  Район  Підстава 

дострокового 

припинення 

повноважень 

Дата 

виникне

ння 

підстави 

П.І.Б. голови, 

повноваження 

якого 

достроково 

припинено 

Додаткова інформація 

Хмельницької області заплановано 

входження Згароцької сільської ради 

до Деражнянської міської ОТГ. На 

сьогодні процес об’єднання не 

розпочато. 

21.  Водичківська 

сільська рада 
Хмельницька 

область 

Хмельницький 

район 

За власним 

бажанням 

28.12.16 Михайловсь-

кий В.В. 

Об’єднання з іншими 

територіальними громадами на 

сьогодні не планується. 

22.  Вороновицька 

сільська рада  

Чернівецька 

область  

Кельменецький  

район 

У зв’язку зі 

смертю 

16.12.15 Дєдов А.П. Згідно з перспективним планом 

формування територій громад 

Чернівецької області заплановано 

входження Вороновицької сільської 

ради до Кельменецької селищної 

ОТГ. На сьогодні процес об’єднання 

не розпочато. 

23.  Роїщенська 

сільська рада 

Чернігівська 

область 

Чернігівський 

район 

За власним 

бажанням 

14.11.16 Лєпа О.М. Об’єднання з іншими 

територіальними громадами на 

сьогодні не планується. 

24.  Новобілоуська 

сільська рада 

Чернігівська 

область 

Чернігівський 

район 

За власним 

бажанням 

13.12.16 Кондренко 

М.О. 

На даний час процес об’єднання з 

іншими територіальними громадами 

не розпочато. 

 

 


