
 

 

Додаток 1   

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Вінницької 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 

Калинівський район 

1  Новогребельська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Новогребельська сільська рада 

(село Нова Гребля), Чернятинська 

сільська рада (село Чернятин) 

Новогребельська 

сільська рада 

Калинівського 

району Вінницької 

області 

Новогребельський 

сільський голова 

Калинівського 

району Вінницької 

області 

 

 
 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ  
 



 

 

Додаток 2  

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Волинської 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 

Локачинський район 

1  Затурцівська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Затурцівська сільська рада  

(села Затурці, Великий Окорськ, 

Вілька-Садівська, Квасовиця, 

Малий Окорськ, Юнівка), 

Зубильненська сільська рада  

(села Зубильне, Семеринське, 

Сірнички), Шельвівська сільська 

рада (села Шельвів, Войнин, 

Гранатів, Садівські Дубини) 

Затурцівська  

сільська рада 

Локачинського 

району  

Волинської області 

Затурцівський 

сільський голова 

Локачинського 

району  

Волинської області 

 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ  
 



 

 

 

Додаток 3  

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 
 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Дніпропетровської 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 

Петропавлівський район 

1  Українська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Українська сільська рада  

(селище Українське,  

села Василівка, Вереміївка, 

Зелений Гай, Мар’янка, 

Новоселівка, Новохорошевське), 

Троїцька сільська рада  

(село Троїцьке) 

Українська  

сільська рада 

Петропавлівського 

району  

Дніпропетровської 

області 

Український 

сільський голова 

Петропавлівського 

району  

Дніпропетровської 

області 

П’ятихатський район 

2  Саксаганська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Саксаганська сільська рада  

(села Саксагань, Чумаки), 

Грушуватська сільська рада  

(села Грушуватка, Красноіванівка, 

Нерудсталь, Семенівка, Цівки), 

Саврівська сільська рада  

(села Савро, Балкове, Вільне, 

Галина Лозуватка, Демурино-

Варварівка, Кам’яне, Новоіванівка, 

Червона Поляна, Чигринівка) 

Саксаганська 

сільська рада 

П’ятихатського 

району  

Дніпропетровської 

області 

Саксаганський 

сільський голова 

П’ятихатського 

району  

Дніпропетровської 

області 

Софіївський район 

3  Девладівська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Девладівська сільська рада  

(селище Девладове, села Веселе 

Поле, Водяне, Гончарове, Грушки, 

Зелений Гай), Мар’є-Дмитрівська 

сільська рада (села Мар’є-

Дмитрівка, Довгівка, Ковалеве, 

Кринички, Спокойствіє, Червоне 

Поле, Червоний Яр), 

Першотравенська сільська рада 

(села Перше Травня, Андріївка, 

Вербове, Ганно-Миколаївка, 

Криничувате, Любе, Макорти,  

Нова Зоря, Олександрівка, Южне, 

селище Потоцьке) 

Девладівська 

сільська рада 

Софіївського району  

Дніпропетровської 

області 

Девладівський 

сільський голова 

Софіївського 

району  

Дніпропетровської 

області 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ  



 

 

Додаток 4  

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Запорізької 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 

Кам’янсько-Дніпровський район 

1  Благовіщенська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Благовіщенська сільська рада  

(села Благовіщенка, Шляхове), 

Іванівська сільська рада  

(село Іванівка) 

Благовіщенська 

сільська рада 

Кам’янсько- 

Дніпровського 

району  

Запорізької області 

Благовіщенський 

сільський голова 

Кам’янсько- 

Дніпровського 

району  

Запорізької області 

Приморський район 

2  Новоолексіївська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Новоолексіївська сільська рада 

(села Новоолексіївка, Лозуватка), 

Мануйлівська сільська рада 

(села Мануйлівка, Калинівка, 

Петрівка) 

Новоолексіївська 

сільська рада 

Приморського 

району  

Запорізької області 

Новоолексіївський 

сільський голова 

Приморського 

району  

Запорізької області 

 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 

  



 

 

Додаток 5 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Івано-Франківської 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 

Калуський район 

1  Войнилівська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Войнилівська селищна рада  

(смт Войнилів, села Довпотів, 

Дубовиця, Середня), Перевозецька 

сільська рада (села Перевозець, 

Кудлатівка, Павликівка, Слобідка) 

Войнилівська 

селищна рада 

Калуського району  

Івано-Франківської 

області 

Войнилівський 

селищний голова 

Калуського району  

Івано-Франківської 

області 

Надвірнянський район 

2  Делятинська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Делятинська селищна рада 

(смт Делятин), Зарічанська 

сільська рада (село Заріччя), 

Чорноославська сільська рада 

(село Чорні Ослави), 

Чорнопотоківська сільська рада 

(село Чорний Потік) 

Делятинська 

селищна рада 

Надвірнянського  

району  

Івано-Франківської 

області 

Делятинський 

селищний голова 

Надвірнянського  

району  

Івано-Франківської 

області 

Рожнятівський район 

3  Спаська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Спаська сільська рада  

(села Спас, Підсухи, Погорілець), 

Лугівська сільська рада  

(село Луги) 

Спаська  

сільська рада 

Рожнятівського 

району  

Івано-Франківської 

області 

Спаський 

сільський голова 

Рожнятівського 

району  

Івано-Франківської 

області 

 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 

  

 
 



 

 

Додаток 6 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 
 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Київської 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 

Білоцерківський район 

1  Узинська міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Узинська міська рада (місто Узин), 

Василівська сільська рада  

(село Василів), Іванівська сільська 

рада (село Іванівка),  

Йосипівська сільська рада  

(села Йосипівка, Затиша, Красне, 

Павлівка), Малоантонівська 

сільська рада (село Мала 

Антонівка), Михайлівська сільська 

рада (села Михайлівка, Вербова), 

Олійниково-Слобідська сільська 

рада (село Олійникова Слобода), 

Сухоліська сільська рада 

(села Сухоліси, Чепиліївка),  

Тарасівська сільська рада  

(село Тарасівка) 

Узинська  

міська рада 

Білоцерківського 

району  

Київської області 

Узинський  

міський голова 

Білоцерківського 

району  

Київської області 

Тетіївський район 

2  Тетіївська 

міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Тетіївська міська рада  

(місто Тетіїв), Бурковецька 

сільська рада (село Бурківці), 

Голодьківська сільська рада  

(село Голодьки), Горошківська 

сільська рада (села Горошків, 

Ріденьке), Дзвеняцька сільська 

рада (села Дзвеняче, Тарасівка), 

Дібрівська сільська рада  

(села Дібрівка, Дубина), 

Михайлівська сільська рада  

(села Михайлівка, Перше Травня), 

Ненадихівська сільська рада  

(село Ненадиха), Росішківська 

сільська рада (село Росішки), 

Скибинецька сільська рада  

(село Скибинці), Стадницька 

сільська рада (село Стадниця), 

Степівська сільська рада  

(село Степове), Тайницька 

сільська рада (село Тайниця), 

Черепинська сільська рада  

(села Черепин, Григорівка, 

Черепинка) 

Тетіївська  

міська рада 

Тетіївського району  

Київської області 

Тетіївський  

міський голова 

Тетіївського 

району  

Київської області 



 

 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 

  

 
Додаток 1   

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 13 жовтня 2017 року № 222 
 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Київської 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 

Переяслав-Хмельницький район 

1  Студениківська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Студениківська сільська рада 

(село Студеники),  

Козлівська сільська рада 

(село Козлів),  

Переяславська сільська рада 

(село Переяславське), 

Сомководолинська сільська рада 

(села Сомкова Долина, Соснівка), 

Соснівська сільська рада 

(село Соснова) 

Студениківська 

сільська рада 

Переяслав-

Хмельницького 

району  

Київської області 

Студениківський 

сільський голова 

Переяслав-

Хмельницького 

району  

Київської області 

 

 

 

Секретар засідання 

Центральної виборчої комісії                   Ю. ШВЕЦЬ 

  



 

 

Додаток 7  

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Львівської 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 

Кам’янка-Бузький район 

1  Кам’янка-

Бузька міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Кам’янка-Бузька міська рада 

(місто Кам’янка-Бузька,  

села Забужжя, Тадані), Батятицька 

сільська рада (села Батятичі, 

Липники), Желдецька сільська 

рада (села Желдець, Верени, 

Високофедорівка,  

Воля-Жовтанецька, Красічин, 

Мазярка, Сокіл), Зубівмостівська 

сільська рада (села Зубів Міст, 

Грушка, Обидів, Рожанка, Ягідня), 

Прибужанівська сільська рада 

(села Прибужани, Гайок, Руда, 

Руда-Сілецька) 

Кам’янка-Бузька 

міська рада 

Кам’янка-Бузького 

району  

Львівської області 

Кам’янка-Бузький 

міський голова 

Кам’янка-Бузького 

району  

Львівської області 

Пустомитівський район 

2  Мурованська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Сороки-Львівська сільська рада* 

(села Сороки-Львівські, 

Муроване), Гамаліївська сільська 

рада (село Гамаліївка),  

Ямпільська сільська рада  

(села Ямпіль, Кам’янопіль) 

Мурованська 

сільська рада 

Пустомитівського 

району  

Львівської області 

Мурованський 

сільський голова 

Пустомитівського 

району  

Львівської області 

 

* Згідно з відомостями електронного довідника "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", 

розміщеного на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, Сороки-Львівська сільська рада має 

найменування Сороко-Львівська сільська рада. 

 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 

 



 

 

Додаток 8   

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 
 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Миколаївської 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 

Березанський район 

1  Березанська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Березанська селищна рада  

(смт Березанка, села Андріївка, 

Малахове, Марківка, Попільне), 

Василівська сільська рада  

(села Василівка, Михайлівка, 

Новоселівка, селище Елеваторне), 

Калинівська сільська рада  

(села Калинівка, Калабатине, 

Суходіл, Яблуня), Лиманівська 

сільська рада (села Лимани, 

Вікторівка), Матіясівська сільська 

рада (села Матіясове, Андрієво-

Зорине, Лиманське, Шмідтівка, 

селище Елеваторне) 

Березанська  

селищна рада 

Березанського 

району 

Миколаївської 

області 

Березанський 

селищний голова 

Березанського 

району 

Миколаївської 

області 

Доманівський район 

2  Прибузька 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Прибузька сільська рада 

(села Прибужжя, Анетівка, 

Щуцьке), Акмечетська сільська 

рада (села Акмечетські Ставки, 

Птиче, Цвіткове), Богданівська 

сільська рада (села Богданівка, 

Бузькі Пороги, Виноградний Сад, 

Калинівка, Київ, Мар’ївка, 

Петрівка) 

Прибузька  

сільська рада 

Доманівського 

району 

Миколаївської 

області 

Прибузький 

сільський голова 

Доманівського 

району 

Миколаївської 

області 

Казанківський район  

3  Володимирівська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Володимирівська сільська рада 

(села Володимирівка, Новосілля, 

селище Лісове), Олександрівська 

сільська рада (села Олександрівка, 

Волна, Зоря, Матроно-Василівка, 

Новоблакитне, Привілля) 

Володимирівська 

сільська рада 

Казанківського 

району 

Миколаївської 

області 

Володимирівський 

сільський голова 

Казанківського 

району 

Миколаївської 

області 

4  Казанківська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Казанківська селищна рада  

(смт Казанка, село Лазарівка), 

Великоолександрівська сільська 

рада (села Великоолександрівка, 

Андріївка, Романівка, селище 

Добровільське),  

Дмитрівська сільська рада 

(села Дмитрівка, Нововасилівка, 

Сергіївка), Дмитро-Білівська 

сільська рада (села Дмитро-Білівка, 

Білівка, Нова Висунь, 

Казанківська 

селищна рада 

Казанківського 

району 

Миколаївської 

області 

Казанківський 

селищний голова 

Казанківського 

району 

Миколаївської 

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 

Новоданилівка, Новоукраїнка), 

Лагодівська сільська рада 

(села Лагодівка, Бурячки, 

Мар’янівка, Петрово-Висунське, 

Червона Новоселівка),  

Миколаївська сільська рада  

(село Миколаївка), Михайлівська 

сільська рада (села Михайлівка, 

Козлівка, Кротівка, 

Нововолодимирівка), 

Новоданилівська сільська рада 

(селища Новоданилівка, Гранітне), 

Троїцько-Сафонівська сільська 

рада (села Троїцько-Сафонове, 

Лозове, Павлівка) 

Снігурівський район 

5  Широківська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Червонодолинська сільська рада  

(села Червона Долина, Покровське, 

селища Поляна, Степове, Широке), 

Новопетрівська сільська рада  

(села Новопетрівка, Любине) 

Широківська 

сільська рада 

Снігурівського 

району  

Миколаївської 

області 

Широківський 

сільський голова 

Снігурівського 

району  

Миколаївської 

області 

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ 

СУМІЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 

Миколаївський та Очаківський райони 

6  Радсадівська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Миколаївський район: 

Радсадівська сільська рада  

(селище Радісний Сад,  

село Новобогданівка), Кіровська 

сільська рада (села Зарічне,  

Стара Богданівка);  

Очаківський район:  

Козирська сільська рада 

(села Козирка, Михайлівка) 

Радсадівська  

сільська рада 

Миколаївського 

району 

Миколаївської 

області 

Радсадівський 

сільський голова 

Миколаївського 

району 

Миколаївської 

області 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ  
Додаток 2    

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 13 жовтня 2017 року № 222 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Миколаївської 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 

Арбузинський район 

1  Арбузинська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Арбузинська селищна рада 

(смт Арбузинка, села Вишневе, 

Полянка), Новокрасненська 

сільська рада (село Новокрасне) 

Арбузинська  

селищна рада 

Арбузинського 

району 

Миколаївської 

області 

Арбузинський 

селищний голова 

Арбузинського 

району 

Миколаївської 

області 

 

 

 

Секретар засідання 

Центральної виборчої комісії                   Ю. ШВЕЦЬ  



 

 

Додаток 9   

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Одеської 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 

Білгород-Дністровський район 

1  Мологівська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Мологівська сільська рада  

(села Молога, Бикоза, Нове, 

Садове), Андріївська сільська рада 

(села Андріївка, Розкішне), 

Випасненська сільська рада  

(села Випасне, Сухолужжя) 

Мологівська 

сільська рада 

Білгород-

Дністровського 

району  

Одеської області 

Мологівський 

сільський голова 

Білгород-

Дністровського 

району  

Одеської області 

Овідіопольський район  

2  Таїровська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Таїровська селищна рада  

(смт Таїрове, села Балка, 

Лиманка), Сухолиманська сільська 

рада (село Сухий Лиман) 

Таїровська  

селищна рада 

Овідіопольського 

району  

Одеської області 

Таїровський 

селищний голова 

Овідіопольського 

району  

Одеської області 

 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 

 



 

 

Додаток 10    

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 
 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Полтавської 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 

Гадяцький район 

1  Петрівсько-

Роменська 

сільська 

 об’єднана 

територіальна 

громада 

Петрівсько-Роменська сільська 

рада (села Петрівка-Роменська, 

Балясне, Венеславівка), 

Березоволуцька сільська рада 

(села Березова Лука, Лихопілля, 

Мелешки), Ручківська сільська 

рада (село Ручки), Середняківська 

сільська рада (села Середняки, 

Ветхалівка, Коновалове) 

Петрівсько-

Роменська  

сільська рада 

Гадяцького району 

Полтавської області 

Петрівсько-

Роменський 

сільський голова 

Гадяцького району  

Полтавської області 

Козельщинський район 

2  Козельщинська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Козельщинська селищна рада  

(смт Козельщина, села Квіти, 

Лозки, Омельниче, Павлівка, 

Підгорівка), Лутовинівська 

сільська рада (села Лутовинівка, 

Ганнівка, Задовга, Кащівка, 

Майорщина), Мануйлівська 

сільська рада (села Верхня 

Мануйлівка, Дяченки, Нижня 

Мануйлівка, Харченки, Цибівка), 

Михайликівська сільська рада 

(села Михайлики, В’язівка), 

Пашківська сільська рада 

(села Пашківка, Булахи, 

Бутоярівка, Калашники, Ольгівка), 

Пригарівська сільська рада 

(села Пригарівка, Андрійки, 

Панасівка, Сухий Кобелячок, 

Сушки), Приліпська сільська рада 

(села Приліпка, Глибока Долина), 

Рибалківська сільська рада 

(села Рибалки, Миргородщина, 

Нова Україна, Чорноглазівка), 

Хорішківська сільська рада 

(села Хорішки, Вільне, Загребелля, 

Костівка, Пашенівка, Юрки, 

Юрочки) 

Козельщинська 

селищна рада 

Козельщинського 

району  

Полтавської області 

Козельщинський 

селищний голова 

Козельщинського  

району  

Полтавської області 

Машівський район 

3  Машівська 

селищна 

об’єднана 

Машівська селищна рада  

(смт Машівка), Новотагамлицька 

сільська рада (села Новий 

Машівська  

селищна рада 

Машівського району  

Машівський 

селищний голова 

Машівського району  



 

 

№  

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 

територіальна 

громада 

Тагамлик, Вільне, Козельщина, 

Огуївка), Селещинська сільська 

рада (села Селещина, Латишівка, 

Сухоносівка, Тимченківка) 

Полтавської області Полтавської області 

Полтавський район 

4  Щербанівська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Щербанівська сільська рада  

(села Щербані, Гора, Горбанівка, 

Нижні Млини, Розсошенці, 

Тютюнники, Шмиглі), 

Тростянецька сільська рада (села 

Великий Тростянець, Буланове, 

Вищі Вільшани, Квіткове, Малий 

Тростянець, Нижні Вільшани, 

Пожарна Балка, Сапожине) 

Щербанівська 

сільська рада 

Полтавського  

району  

Полтавської області 

Щербанівський 

сільський голова 

Полтавського 

району  

Полтавської області 

Семенівський район 

5  Оболонська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Оболонська сільська рада  

(села Оболонь, Зікранці, 

Наталенки, Тукали), Іванівська 

сільська рада (село Іванівка) 

Оболонська  

сільська рада 

Семенівського 

району  

Полтавської області 

Оболонський 

сільський голова  

Семенівського 

району  

Полтавської області   

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ 

СУМІЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 

Полтавський та Новосанжарський райони 

6  Заворсклянська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Полтавський район: 

Заворсклянська сільська рада  

(села Заворскло, Ватажкове, 

Головач, Лукищина, Минівка, 

Портнівка); 

Новосанжарський район: 

Писарівська сільська рада  

(село Писарівка) 

Заворсклянська 

сільська рада 

Полтавського району 

Полтавської області 

Заворсклянський 

сільський голова 

Полтавського 

району Полтавської 

області 

Полтавський, Новосанжарський та Решетилівський райони 

7  Мачухівська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Полтавський район: 

Мачухівська сільська рада  

(села Мачухи, Байрак, Васьки, 

Кованчик, Куклинці, Мазурівка, 

Миколаївка, Снопове), 

Калашниківська сільська рада 

(села Калашники, Гвоздиківка, 

Клименки, Малі Козуби, 

Михайлики, Писаренки, 

Підлепичі, Сердюки, 

Твердохліби), Судіївська сільська 

рада (села Судіївка, Шевченки); 

Новосанжарський район: 

Полузірська сільська рада  

(села Полузір’я,  

Бондури, Дмитренки); 

Решетилівський район: 

Плосківська сільська рада  

(села Плоске, Браїлки, Левенцівка, 

Твердохліби, Чередники) 

Мачухівська  

сільська рада 

Полтавського району 

Полтавської області 

Мачухівський 

сільський голова  

Полтавського 

району  

Полтавської області 

 



 

 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 



 

 

Додаток 11 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Рівненської 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 

Костопільський район 

1  Малолюбашанська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Малолюбашанська сільська рада 

(села Мала Любаша, Борщівка, 

Лісопіль), Мащанська сільська 

рада (села Маща, Глажева, 

Кам’яна Гора, Новий 

Берестовець), Мирненська сільська 

рада (села Мирне, Данчиміст, 

Моквин, Тихе) 

Малолюбашанська 

сільська рада 

Костопільського 

району  

Рівненської області 

Малолюбашанський 

сільський голова 

Костопільського 

району  

Рівненської області 

 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 



 

 

Додаток 12    

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Сумської 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 

Охтирський район 

1  Чупахівська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Чупахівська селищна рада  

(смт Чупахівка, села Коновалик, 

Оленинське, Софіївка), 

Грінченківська сільська рада  

(села Грінченкове, Всадки, 

Грунька, П’яткине, Розсохувате, 

Соборне), Лантратівська сільська 

рада (села Лантратівка, 

Духовниче, Новопостроєне) 

Чупахівська 

селищна рада 

Охтирського 

району  

Сумської області 

Чупахівський 

селищний голова  

Охтирського 

району  

Сумської області  

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 

  



 

 

Додаток 13  

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Херсонської 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 

Голопристанський район 

1  Долматівська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Долматівська сільська рада 

(село Долматівка), Добропільська 

сільська рада (села Добропілля, 

Київка, селища Новоселівка, 

Світанок), Нововолодимирівська 

сільська рада  

(села Нововолодимирівка, 

Зеленотропинське, Сліпушинське) 

Долматівська 

сільська рада 

Голопристанського 

району  

Херсонської області 

Долматівський 

сільський голова 

Голопристанського

району 

Херсонської 

області 

Каховський район 

2  Роздольненська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Роздольненська сільська рада 

(села Роздольне, Вільна Україна), 

Чорноморівська сільська рада 

(село Чорноморівка) 

Роздольненська 

сільська рада 

Каховського району 

Херсонської області 

Роздольненський 

сільський голова 

Каховського 

району 

Херсонської 

області 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 



 

 

Додаток 14 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Хмельницької 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 

Деражнянський район 

1  Вовковинецька 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Вовковинецька селищна рада  

(смт Вовковинці, села Кайтанівка, 

Садове), Коричинецька сільська 

рада (село Коричинці),  

Радовецька сільська рада  

(села Радівці, Стреків) 

Вовковинецька 

селищна рада 

Деражнянського 

району 

Хмельницької 

області 

Вовковинецький 

селищний голова 

Деражнянського 

району 

Хмельницької 

області 

Дунаєвецький район 

2  Смотрицька 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Смотрицька селищна рада 

(смт Смотрич, села Криничани, 

Михівка, Ріпинці), Балинська 

сільська рада (села Балин, 

Балинівка), Лисогірська сільська 

рада (село Лисогірка), Рудська 

сільська рада (село Рудка), 

Старогутянська сільська рада 

(село Стара Гута) 

Смотрицька 

селищна рада 

Дунаєвецького 

району 

Хмельницької 

області 

Смотрицький 

селищний голова 

Дунаєвецького 

району 

Хмельницької 

області 

Кам’янець-Подільський район 

3  Жванецька 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Жванецька сільська рада  

(села Жванець, Брага), Гринчуцька 

сільська рада (села Гринчук, 

Бабшин, Малинівці), Ластовецька 

сільська рада (села Ластівці, 

Збруч, Ісаківці), Рудська сільська 

рада (села Руда, Гаврилівці, 

Цвіклівці Перші), Сокільська 

сільська рада (села Сокіл, 

Каветчина, Межигір, Слобідка-

Малиновецька) 

Жванецька  

сільська рада 

Кам’янець-

Подільського району 

Хмельницької 

області 

Жванецький 

сільський голова 

Кам’янець-

Подільського 

району 

Хмельницької 

області 

4  Староушицька 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Староушицька селищна рада  

(смт Стара Ушиця, село Гораївка), 

Грушківська сільська рада  

(села Грушка, Каштанівка, 

Рункошів), Крушанівська сільська 

рада (село Крушанівка), 

Нефедівська сільська рада  

(села Нефедівці, Лучки), 

Подільська сільська рада  

(село Подільське) 

Староушицька 

селищна рада 

Кам’янець-

Подільського району 

Хмельницької 

області 

Староушицький 

селищний голова 

Кам’янець-

Подільського 

району 

Хмельницької 

області 

Славутський район 



 

 

№  

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 

5  Крупецька 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Крупецька сільська рада  

(села Крупець, Стригани), 

Полянська сільська рада  

(села Полянь, Колом’є,  

Комарівка, Хоровиця) 

Крупецька  

сільська рада 

Славутського району 

Хмельницької 

області 

Крупецький 

сільський голова 

Славутського 

району 

Хмельницької 

області 

Ярмолинецький район 

6  Баламутівська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Баламутівська сільська рада  

(села Баламутівка, Лугове), 

Виноградівська сільська рада  

(села Виноградівка, Слобідка), 

Монастироцька сільська рада  

(села Монастирок, Іванківці, 

Михалківці) 

Баламутівська 

сільська рада 

Ярмолинецького 

району 

Хмельницької 

області 

Баламутівський 

сільський голова 

Ярмолинецького 

району 

Хмельницької 

області 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 



 

 

Додаток 15 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Черкаської 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 

Кам’янський район 

1  Михайлівська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Михайлівська сільська рада 

(село Михайлівка, селище Лісове), 

Ребедайлівська сільська рада 

(село Ребедайлівка), 

Ревівська сільська рада 

(села Ревівка, Пляківка) 

Михайлівська 

сільська рада 

Кам’янського району  

Черкаської області 

Михайлівський 

сільський голова 

Кам’янського 

району  

Черкаської області 

Маньківський район 

2  Буцька 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Буцька селищна рада (смт Буки), 

Багвянська сільська рада 

 (села Багва, Улянівка), Кутівська 

сільська рада (село Кути) 

Буцька 

селищна рада 

Маньківського 

району  

Черкаської області 

Буцький 

селищний голова 

Маньківського 

району  

Черкаської області 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ 
 



 

 

Додаток 16 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 214 

ПЕРЕЛІК 

об’єднаних територіальних громад, утворених у межах 

Чернівецької 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 

Заставнівський район 

1  Вікнянська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Вікнянська сільська рада  

(село Вікно), Брідоцька сільська 

рада (село Брідок), Митківська 

сільська рада (село Митків), 

Мосорівська сільська рада  

(село Мосорівка), Онутська 

сільська рада (село Онут), 

Самушинська сільська рада  

(село Самушин) 

Вікнянська  

сільська рада 

Заставнівського 

району  

Чернівецької області 

Вікнянський 

сільський голова 

Заставнівського 

району  

Чернівецької 

області 

2  Юрковецька 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Юрковецька сільська рада  

(село Юрківці), Баламутівська 

сільська рада (село Баламутівка), 

Горошовецька сільська рада  

(село Горошівці), Добриновецька 

сільська рада (село Добринівці), 

Погорілівська сільська рада  

(село Погорілівка), Ржавинецька 

сільська рада (село Ржавинці) 

Юрковецька  

сільська рада 

Заставнівського 

району  

Чернівецької області 

Юрковецький 

сільський голова 

Заставнівського 

району  

Чернівецької 

області 

3  Кострижівська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Кострижівська селищна рада  

(селище* Кострижівка), 

Звенячинська сільська рада  

(села Звенячин, Йосипівка), 

Прилипченська сільська рада  

(села Прилипче, Степанівка) 

Кострижівська 

селищна рада 

Заставнівського 

району  

Чернівецької області 

Кострижівський 

селищний голова 

Заставнівського 

району  

Чернівецької 

області 

Новоселицький район 

4  Новоселицька 

міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Новоселицька міська рада  

(місто Новоселиця), Маршинецька 

сільська рада (село Маршинці), 

Рингацька сільська рада  

(села Рингач, Шишківці), 

Рокитненська сільська рада  

(село Рокитне), Слобідська 

сільська рада (села Слобода, 

Ревківці), Строїнецька сільська 

рада (село Строїнці) 

Новоселицька  

міська рада 

Новоселицького 

району 

Чернівецької області 

Новоселицький 

міський голова 

Новоселицького 

району 

Чернівецької 

області 

 
* Згідно з відомостями електронного довідника "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", 

розміщеного на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, селище Кострижівка зазначено як  

смт Кострижівка. 

Секретар Центральної виборчої комісії  Т. ЛУКАШ 



 

 

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 

Борзнянський район 

1  Височанська 

сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Височанська сільська рада  

(села Високе, Галайбине, 

Купченків, Маличина Гребля), 

Великодочинська сільська рада 

(село Велика Доч), 

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) 

Височанська  

сільська рада 

Борзнянського 

району 

Чернігівської області 

Височанський 

сільський голова 

Борзнянського 

району 

Чернігівської 

області 

Варвинський район 

2  Варвинська 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Варвинська селищна рада  

(смт Варва, село Воскресенське), 

Калиновицька сільська рада  

(села Калиновиця, Булавівщина, 

Григорівщина, Сіряківщина), 

Леляківська сільська рада  

(село Леляки, селище Саверське) 

Варвинська  

селищна рада 

Варвинського району 

Чернігівської області 

Варвинський  

селищний голова 

Варвинського 

району 

Чернігівської 

області 

Городнянський район 

3  Городнянська 

міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Городнянська міська рада  

(місто Городня,  

села Альошинське, Вокзал-

Городня, Павло-Іванівське, селище 

Ясенівка), Бутівська сільська рада 

(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 

сільська рада (села Моложава, 

Залісся, Картовецьке, Лютіж, 

Городнянська  

міська рада 

Городнянського 

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 

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) 

Прилуцький район 

4  Линовицька 

селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Линовицька селищна рада  

(смт Линовиця), Бубнівщинська 

сільська рада (село Бубнівщина), 

Даньківська сільська рада  

(села Даньківка, Нетягівщина, 

Онищенків, Стасівщина), 

Новогребельська сільська рада 

(села Нова Гребля, Лутайка, 

Мокляки, Мохнівка) 

Линовицька  

селищна рада 

Прилуцького району 

Чернігівської області 

Линовицький 

селищний голова 

Прилуцького району 

Чернігівської 

області 

 
* 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 

 

 


