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Про перші вибори депутатів ради, голови об’єднаної громади та старост 

  Вибори депутатів 
сільської/селищної 
ради об’єднаної 
громади 
 

Вибори депутатів 
міської  
ради об’єднаної 
громади 
 

Вибори 
голови 
об’єднаної 
громади 
 

Вибори  
старости 
села/селища в 
складі 
об’єднаної  
громади 

Призначає 
вибори 

Центральна виборча комісія за зверненням відповідної 
обласної державної адміністрації 

Рада об’єднаної 
громади1 

 
Виборча 
система 

Залишається такою ж, що і на місцевих виборах 2015 року 

Однотурова 
мажоритарна 
система 

Пропорційна 
система 

Однотурова 
мажоритарна 
система 

 
 
Голосують 

 
Жителі, які проживають у населених пунктах, що 
увійшли до складу об’єднаної громади 
 
(Це означає, що особа повинна мати зареєстроване місце 
проживання у відповідному населеному пункті) 

Жителі, які 
проживають 
населених пунктах, 
де відбуваються 
вибори старости 

 
 
Можуть бути 
кандидатами 

Особи, які: 
- досягли 18 років (на день голосування); 
- є дієздатними; 
- не мають непогашеної або не знятої судимості за вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи 
корупційного злочину 

Обраним 
вважається 
кандидат 
 

Який у своєму окрузі 
набрав більше 
голосів за інших 

Партія якого 
подолала 5-ти % 
бар’єр і який 
зайняв прохідне 
місце у 
партійному 
списку 

 
Який набрав більше голосів за 
інших 
 
У випадку, якщо на вибори 
зареєструвався лише один 
кандидат, для того, щоб бути 
обраним, він має набрати більше 
половини голосів виборів, які 
взяли участь у голосуванні 
(50%+1). 

Обираються 
на строк 

 
5 років 

На строк 
повноважень ради 
(у разі дострокових 
виборів ради також 
будуть призначені 
дострокові вибори 
старост) 

Інші виборчі процедури (організація і порядок голосування, порядок підрахунку голосів на 
виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування) залишаються такими ж, що і на 
місцевих виборах 2015 року!  
Детальніше в Законі «Про місцеві вибори» 

                                                           
1 Спочатку має бути обрано раду об’єднаної громади, а вже після цього вона призначає вибори старост. 
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Де шукати інформацію щодо призначених виборів? 

1) Зайдіть на сайт Центральної виборчої комісії: http://www.cvk.gov.ua/.  
 

2) В лівому нижньому куті оберіть «Місцеві вибори 2015»: 

                                                

 

3) Натисніть на синій прямокутник «Місцеві вибори 2015»: 

                                  
4) Зі списку різних місцевих виборів, оберіть дату перших місцевих виборів, які вас 
цікавлять: 

 

 
5) Аби дізнатись, в яких конкретно населених пунктах відбудуться перші місцеві вибори, 
оберіть потрібну вам дату та натисніть на «виборчі округи». Наприклад, вас цікавить, у яких 
населених пунктах відбуватимуться перші вибори, призначені на 07.08.2016. Обираємо їх зі 
списку (виокремлюються чорним).  

 

 

 

 

http://www.cvk.gov.ua/
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Вгорі сторінки в меню зліва обираємо розділ «Виборчі округи»: 

 

Обравши розділ «Виборчі округи», ви опиняєтесь на сторінці, де вказано кількість виборчих 
округів на відповідних перших місцевих виборах. Натиснувши на цифру-кількість виборчих 
округів, ви дізнаєтесь, у яких населених пунктах ці виборчі округи знаходяться (у прикладі, 
наведеному нижче, це Волинська область). 

 

На зображенні нижче видно, що староста обирається для сіл – Зоря, Ворчин, Селіски: 

 

Матеріали розроблено  ВГО «Комітет виборців України» в раках проекту «Розбудова спроможності в проведенні 
навчання у виборчому процесі та підвищення обізнаності виборців»  Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні.  Проект фінансується Міністерством міжнародних справ Канади. 


