
Приєднання_22_12 

Додаток 1 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Вінницької області, 

у яких призначаються додаткові місцеві вибори 

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Вінницький район 

1 

Якушинецька сільська рада 

Вінницького району 

Вінницької області 

Некрасовська сільська рада 

(село Некрасове) 

2 

Вороновицька селищна рада 

Вінницького району 

Вінницької області 

Гуменська сільська рада 

(села Гуменне, Михайлівка) 

Калинівський район 

3 

Іванівська сільська рада 

Калинівського району 

Вінницької області 

Жигалівська сільська рада 

(село Жигалівка) 

Козятинський район 

4 

Глуховецька селищна рада 

Козятинського району 

Вінницької області 

Бродецька селищна рада 

(смт Бродецьке, селище Дубина),  

Пузирківська сільська рада (села Пузирки, 

Держанівка, Панасівка) 

Томашпільський район 

5 

Вапнярська селищна рада 

Томашпільського району 

Вінницької області 

Височанська сільська рада 

(село Високе) 

6 

Томашпільська селищна рада 

Томашпільського району 

Вінницької області 

Вилянська сільська рада 

(село Вила) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  2 

Додаток 2 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Волинської області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Луцький район 

1 

Підгайцівська сільська рада 

Луцького району 

Волинської області 

Романівська сільська рада 

(села Романів, Ботин, Верхівка, Новокотів) 

Старовижівський район 

2 

Дубечненська сільська рада 

Старовижівського району 

Волинської області 

Кримненська сільська рада 

(села Кримне, Яревище) 

3 

Смідинська сільська рада 

Старовижівського району 

Волинської області 

Журавлинська сільська рада 

(село Журавлине) 

Турійський район 

4 

Турійська селищна рада 

Турійського району 

Волинської області 

Соловичівська сільська рада 

(села Соловичі, Кустичі, Обенижі) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  3 

Додаток 3 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Дніпропетровської області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Васильківський район 

1 

Миколаївська сільська рада 

Васильківського району 

Дніпропетровської області 

Шевченківська сільська рада 

(села Шевченкове, Краснощокове,  

Свиридове, Хуторо-Чаплине) 

Павлоградський район 

2 

Богданівська сільська рада 

Павлоградського району 

Дніпропетровської області 

Богуславська сільська рада 

(село Богуслав) 

Петропавлівський район 

3 

Миколаївська сільська рада 

Петропавлівського району 

Дніпропетровської області 

Дмитрівська сільська рада 

(села Дмитрівка, Бажани, Відродження,  

Кардаші, Олефірівка, Чумаки) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  4 

Додаток 4 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Донецької області, 

у яких призначаються додаткові місцеві вибори 

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Добропільський район 

1 

Шахівська сільська рада 

Добропільського району 

Донецької області 

Золотоколодязька сільська рада 

(села Золотий Колодязь, Веселе, Грузьке, 

Кучерів Яр, Лідине, Мар’ївка, Новотроїцьке, 

Петрівка) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  5 

Додаток 5 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Закарпатської області, 

у яких призначаються додаткові місцеві вибори 

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Свалявський район 

1 

Полянська сільська рада 

Свалявського району 

Закарпатської області 

Солочинська сільська рада 

(село Солочин) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 

 



Приєднання_22_12  6 

Додаток 6 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Запорізької області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Вільнянський район 

1 

Павлівська сільська рада 

Вільнянського району 

Запорізької області 

Солоненська сільська рада 

(село Солоне) 

Гуляйпільський район 

2 

Воздвижівська сільська рада 

Гуляйпільського району 

Запорізької області 

Добропільська сільська рада 

(села Добропілля, Варварівка, Нове Запоріжжя) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  7 

Додаток 7 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Івано-Франківської області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Тисменицький район 

1 

Ямницька сільська рада 

Тисменицького району 

Івано-Франківської області 

Рибненська сільська рада 

(село Рибне) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  8 

Додаток 8 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Кіровоградської області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Компаніївський район 

1 

Компаніївська селищна рада 

Компаніївського району 

Кіровоградської області 

Софіївська сільська рада 

(села Софіївка, Покровка) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  9 

Додаток 9 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Львівської області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Жидачівський район 

1 

Гніздичівська селищна рада 

Жидачівського району 

Львівської області 

Облазницька сільська рада 

(села Облазниця, Воля-Облазницька, Дунаєць, 

Жирівське, Корнелівка, Махлинець, Нове Село) 

Мостиський район 

2 

Шегинівська сільська рада 

Мостиського району 

Львівської області 

Мишлятицька сільська рада 

(села Мишлятичі, Ганьковичі, Конюшки,  

Липки, Тамановичі, Толуковичі),  

Хідновицька сільська рада  

(села Хідновичі, Боратичі, Тишковичі) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  10 

Додаток 10 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Миколаївської області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Вознесенський район 

1 

Дорошівська сільська рада 

Вознесенського району 

Миколаївської області 

Щербанівська сільська рада 

(села Щербані, Новоукраїнка,  

Троїцьке, Шевченко) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  11 

Додаток 11 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Одеської області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Любашівський район 

1 

Любашівська селищна рада 

Любашівського району 

Одеської області 

Бобрицька сільська рада 

(села Бобрик Перший, Арчепитівка, 

Бобрик Другий, Янишівка) 

Овідіопольський район 

2 

Авангардівська селищна рада 

Овідіопольського району 

Одеської області 

Новодолинська сільська рада 

(село Нова Долина) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  12 

Додаток 12 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Полтавської області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Козельщинський район 

1 

Новогалещинська селищна рада 

Козельщинського району 

Полтавської області 

Пісківська сільська рада 

(села Піски, Бутенки, Йосипівка, Книшівка) 

Полтавський район 

2 

Новоселівська сільська рада 

Полтавського району 

Полтавської області 

Рунівщинська сільська рада 

(села Рунівщина, Гаврилки, Глоби, Карнаухи, 

Петрашівка, Сягайли, Фисуни) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  13 

Додаток 13 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Тернопільської області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Бучацький район 

1 

Трибухівська сільська рада 

Бучацького району 

Тернопільської області 

Цвітівська сільська рада 

(село Цвітова) 

Збаразький район 

2 

Вишнівецька селищна рада 

Збаразького району 

Тернопільської області 

Дзвинячанська сільська рада 

(село Дзвиняча) 

Тернопільський район 

3 

Байковецька сільська рада 

Тернопільського району 

Тернопільської області 

Романівська сільська рада 

(села Романівка, Ангелівка),  

Ступківська сільська рада (село Ступки) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  14 

Додаток 14 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Херсонської області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Каланчацький район 

1 

Каланчацька селищна рада 

Каланчацького району 

Херсонської області 

Новоолександрівська сільська рада 

(село Новоолександрівка) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  15 

Додаток 15 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Хмельницької області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Славутський район 

1 

Улашанівська сільська рада 

Славутського району 

Хмельницької області 

Хоровецька сільська рада 

(села Хоровець, Гута, Пашуки) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  16 

Додаток 16 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Черкаської області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Шполянський район 

1 

Лип’янська сільська рада 

Шполянського району 

Черкаської області 

Нечаєвська сільська рада 

(село Нечаєве) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 



Приєднання_22_12  17 

Додаток 17 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 11 жовтня 2019 року № 1921 

 

 

ПЕРЕЛІК 

місцевих рад Чернівецької області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  

22 грудня 2019 року 

 

№  

з/п 

Найменування сільської, селищної ради 

об’єднаної територіальної громади, додаткові 

вибори депутатів якої призначаються  

Найменування сільської, селищної ради територіальної 

громади (сільських, селищних рад територіальних громад), 

додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються 

Глибоцький район 

1 

Глибоцька селищна рада 

Глибоцького району 

Чернівецької області 

Стерченська сільська рада 

(село Стерче) 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 
 


