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Щодо окремих питань про призначення позачергових місцевих виборів, 

які перебувають на контролі підкомітету з питань органів самоорганізації 

населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування  

          

   

  Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування заслухав інформацію народного депутата України, 

голови підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко щодо окремих питань, які 

перебувають на розгляді та контролі підкомітету, а також щодо звернення 

народного депутата С.Шахова з проханням переглянути дату проведення 

позачергових виборів депутатів Сєвєродонецької міської ради та 

Сєвєродонецького міського голови Луганської області, визначеної Комітетом у 

попередніх висновках до проектів постанов з реєстр. №№ 5247, 6169 відповідно. 

  Управління Апарату Верховної Ради України по зв’язках з місцевими 

органами влади і органами місцевого самоврядування, опрацювавши клопотання 

органів місцевого самоврядування та посадових осіб, перелік яких наведений у 

додатках, надіслало до Комітету свої висновки та пропозиції для врахування їх 

під час розгляду даного питання.  

  Всебічно обговоривши зазначені питання, взявши до уваги інформацію 

народного депутата України, голови підкомітету з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої 

демократії О.Бойко, Комітет ухвалив:  

1. Зняти з розгляду клопотання Мирненської сільської ради Біляївського 

району Одеської області у зв’язку з розпочатою процедурою приєднання до 

Біляївської міської об’єднаної територіальної громади, а також клопотання 

Мньовської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, 

Русанівської сільської ради Липоводолинського району Сумської області, 
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Суслівської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області 

у зв’язку з призначенням перших та додаткових виборів в новоутворених 

об’єднаних територіальних громадах (постанови Центральної виборчої комісії 

від 20.04.2019р. №846 та №847) та відкликати відповідні проекти постанов з 

реєстр. №№ 6413-7, 6413-48, 6413-90, 6413-102 (додаток №1).  

2. Зняти з розгляду клопотання окремих сільських рад, перелік яких 

наведено у додатку №2, у зв’язку з призначенням перших виборів до 

новоутворених об’єднаних територіальних громад (Постанова Центральної 

виборчої комісії від 20.04.2019р. №846). 

3. Зняти з розгляду клопотання Щербанівської сільської ради 

Вознесенського району Миколаївської області та Паланської сільської ради 

Томашпільського району Вінницької області у зв’язку з розпочатою процедурою 

приєднання до окремих територіальних громад (додаток №2).  

4. Зняти з розгляду клопотання про призначення позачергових виборів 

Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області 

у зв’язку з відкликанням зазначеного клопотання Новолатівським сільським 

головою О.Зубрієм (додаток №2).   

5. Зняти з контролю клопотання окремих сільських, селищних, міських рад 

про призначення позачергових виборів відповідних голів у зв’язку з  

поновленням їх на посаді за рішенням судів різних інстанцій (додаток №3).  

6. Змінити запропоновану рішенням Комітету від 05.04.2017р. дату 

призначення позачергових виборів депутатів Сєвєродонецької міської ради та 

Сєвєродонецького міського голови Луганської області у проектах постанов з 

реєстр. №№5247, 6169 на неділю 27 жовтня 2019 року та рекомендувати 

Верховній Раді України підтримати пропозицію Комітету під час розгляду 

зазначених проектів постанов. 

     

 

 

Голова Комітету                   С. ВЛАСЕНКО 
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Додаток №1  
до Рішення Комітету  

від 02 липня 2019 року  

(протокол засідання №113) 

 

Перелік органів місцевого самоврядування, клопотання яких 

про призначення позачергових виборів відповідних голів 

доцільно зняти з розгляду Комітету та відкликати проекти 

постанов з реєстр. №№ 6413-7, 6413-48, 6413-90, 6413-102 

 (4) 

 

№ 

п/п 

Назва органу 

місцевого 

самоврядування 

Область Район Підстава 

1.  Мирненська 

сільська рада 

Одеська  

область 

Біляївський  

район 

Розпочата 

процедура 

приєднання до 

Біляївської 

міської ОТГ  

2.  Суслівська 

сільська рада 

Житомирська 

область 

Новоград-

Волинський  

район 

Постанова ЦВК 

від 20 квітня 2019 

року № 846 

3.  Русанівська 

сільська рада 

Сумська  

область 

Липоводолинсь-

кий район 

Постанова ЦВК 

від 20 квітня 2019 

року № 846 

4.  Мньовська 

сільська рада 

Чернігівська 

область 

Чернігівський 

район 

Постанова ЦВК 

від 20 квітня 2019 

року № 847 
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Додаток №2  
до Рішення Комітету  

від 02 липня 2019 року  

(протокол засідання №113) 

Перелік органів місцевого самоврядування та посадових осіб, 

клопотання яких про призначення позачергових місцевих 

виборів доцільно зняти з розгляду Комітету 

 (7) 

№ 

п/п 

Назва органу 

місцевого 

самоврядування 

Область Район Підстава 

1.  Азовська  

сільська рада 

Запорізька 

область 

Розівський  

район 

Постанова ЦВК 

від 20 квітня 2019 

року № 846 

2.  Біївецька  

сільська рада 

Київська область Богуславський 

район 

Постанова ЦВК 

від 20 квітня 2019 

року № 846 

3.  Роїщенська 

сільська рада 

Чернігівська 

область 

Чернігівський 

район 

Постанова ЦВК 

від 20 квітня 2019 

року № 846 

4.  Щербанівська 

сільська рада 

Миколаївська 

область 

Вознесенський 

район 

Розпочато процедуру 

приєднання до 

Дорошівської 

сільської 

територіальної 

громади 

5.  Паланська 

сільська рада 

Вінницька 

область 

Томашпільський 

район 

Розпочато процедуру 

приєднання до  

Томашпільської 

селищної 

територіальної 

громади 

6.  Устивицька 

сільська рада 

Полтавська 

область 

Великобагачан 

ський район 

Розпорядженням 

Полтавської ОДА від 

28.05.2019р. 

затверджено висновок 

щодо відповідності 

Конституції та 

законам України 

проектів рішень 

Гоголівської селищної 

та Устивицької 

сільської рад  «Про 

добровільне 

об’єднання 
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№ 

п/п 

Назва органу 

місцевого 

самоврядування 

Область Район Підстава 

територіальних 

громад»  

7.  Новолатівська 

сільська рада 

(ОТГ) 

Дніпропетровська 

область 

Широківський 

район 

Новолатівським 

сільським головою 

О.Зубрієм відкликано 

клопотання про 

призначення 

позачергових виборів 

Новолатівської 

сільської ради через 

відновлення роботи 

ради. 
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Додаток №3  
до Рішення Комітету  

від 02 липня 2019 року  

(протокол засідання №113) 

 

Перелік органів місцевого самоврядування,  

клопотання яких про призначення позачергових виборів 

відповідних голів доцільно зняти з контролю Комітету  
(5) 

 

№ 

п/п 

Назва органу 

місцевого 

самоврядування  

Область Район Підстава 

1.  Білобожницька 

сільська рада 

Тернопільська 

область 

Чортківський 

район 

Білобожницького 

сільського голову 

Я.Греськіва поновлено 

на посаді за рішенням 

суду 

2.  Софіївська 

сільська рада 

Черкаська 

область 

Золотоніський 

район 

Софіївського 

сільського голову 

Р.Семенюту  

поновлено на посаді за 

рішенням суду 

3.  Чорнівська  

сільська рада 

Чернівецька 

область 

Новоселицький 

район 

Чорнівського 

сільського голову 

Г.Боту поновлено на 

посаді за рішенням 

суду 

4.  Яблунівська 

сільська рада 

Черкаська 

область 

Канівський  

район 

Яблунівського 

сільського голову 

В.Огородніка 

поновлено на посаді за 

рішенням суду. 

Водночас, розпочато 

процедуру приєднання 

до Канівської міської 

ОТГ.  

5.  Єлизаветівська 

сільська рада 

Харківська 

область 

Лозівський  

район 

Завершено процедуру 

приєднання до 

Лозівської міської 

територіальної 

громади. 

 

 

 

 


