
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

ПОСТАНОВА 

7 вересня 2015 року № 233 

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 3 вересня 2015 року 

№ 216 

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" 

Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації 

проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів", керуючись статтями 11 – 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", 

Центральна виборча комісія постановляє: 

1. Внести зміни до постанови Центральної виборчої комісії від 3 вересня 2015 року № 216 

"Про кількість територіальних, одномандатних виборчих округів, що утворюються 

обласними, районними, міськими, районними у містах (у містах, де утворені районні у 

місті ради), сільськими, селищними виборчими комісіями для організації виборів 

депутатів місцевих рад при проведенні чергових та перших виборів депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року", виклавши додатки 1, 3 – 

9, 11 – 18, 20 – 22, 24 у новій редакції (додаються). 

2. Цю постанову разом з додатком, що стосується відповідного регіону України, надіслати 

відповідним обласним державним адміністраціям для доведення до відома відповідних 

територіальних виборчих комісій (після утворення та сформування складу територіальних 

виборчих комісій на перших місцевих виборах), а також оприлюднити на офіційному веб-

сайті Центральної виборчої комісії. 

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ 

 



 

 

Додаток  

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 9 вересня  2015 року № 239 

 

 

ПОРЯДОК 

надання Центральній виборчій комісії інформації  

щодо підготовки та проведення місцевих виборів 

 

Цей Порядок розроблено з метою здійснення контролю за організацією 

підготовки і проведенням виборів депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, 

сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, 

селищ (далі – місцеві вибори), забезпечення належної роботи територіальних 

виборчих комісій щодо передачі Центральній виборчій комісії інформації 

про хід виборчого процесу, підсумки та результати місцевих виборів, а також 

для визначення порядку заповнення та опрацювання електронних версій 

документів, що подаються до Центральної виборчої комісії. 

1. Загальні положення 

1.1. Територіальні виборчі комісії відповідно до вимог Закону України 

"Про місцеві вибори" (далі – Закон) інформують Центральну виборчу 

комісію про хід підготовки та проведення місцевих виборів шляхом надання 

відомостей за формами, встановленими цим Порядком, а також надсилання 

копій таких рішень: 

– про призначення повторних, проміжних місцевих виборів (частина 

шоста статті 15 Закону); 

– про утворення територіальних виборчих округів (частина 

тринадцята статті 17 Закону); 

– про скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати, 

кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, 

селища; про вибуття кандидата з балотування у зв’язку із смертю, про 

виключення його з виборчого списку (частин перша – п’ята, восьма, дев’ята 

статті 47 Закону); 

– про внесення змін до виборчого бюлетеня у разі скасування 

рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого 

списку місцевої організації політичної партії, кандидата у депутати в 

одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, 

селищного, міського голови, старости села, селища після виготовлення 

виборчого бюлетеня (частина тринадцята статті 75 Закону); 

– про проведення повторного голосування з виборів депутата 

сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, старости 

села, селища (частина друга статті 87 Закону); 



 

 

– про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови, 

старости села, селища; про визнання особи, обраної депутатом у 

багатомандатному виборчому окрузі, такою, яка відмовилася від 

депутатського мандата, та визнання обраним депутатом у цьому окрузі 

наступного за черговістю кандидата в депутати від відповідної місцевої 

організації політичної партії; про визнання особи, обраною депутатом в 

одномандатному виборчому окрузі, на посаду сільського, селищного, 

міського голови, старости села, селища, такою, що відмовилася відповідно 

від депутатського мандата, посади сільського, селищного, міського голови, 

старости села, селища (частини третя, четверта, шоста, сьома статті 89 

Закону); 

– про визнання обраним та реєстрацію депутатом наступного за 

черговістю кандидата в депутати, включеного до виборчого списку місцевої 

організації політичної партії (частина друга статті 90 Закону). 

Копії зазначених рішень територіальні виборчі комісії надсилають до 

Центральної виборчої комісії на паперових носіях у визначені Законом 

строки. 

1.2. Відомості, що складаються територіальними виборчими комісіями 

за формами, встановленими цим Порядком, надаються на паперових носіях 

та в електронному вигляді органам ведення Державного реєстру виборців для 

подальшого надсилання Центральній виборчій комісії, а саме: 

– виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна виборча 

комісія – відповідному відділу ведення Державного реєстру виборців, 

визначеному в додатку 15 до цього Порядку; 

– районна виборча комісія – відділу ведення Державного реєстру 

виборців у відповідному районі; 

– міська (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці 

Крим значення без районного поділу) виборча комісія – відділу ведення 

Державного реєстру виборців у відповідному місті; 

– міська (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці 

Крим значення з районним поділом, міста Києва, міста Севастополя) виборча 

комісія – відповідному відділу ведення Державного реєстру виборців, 

визначеному в додатку 16 до цього Порядку; 

– районна у місті (міста обласного, республіканського в Автономній 

Республіці Крим значення з районним поділом) виборча комісія – відділу 

ведення Державного реєстру виборців у відповідному районі міста; 

– міська (міста районного значення), сільська, селищна виборча 

комісія – відділу ведення Державного реєстру виборців у відповідному 

районі; 

– сільська, селищна, міська виборча комісія села, селища, міста що 

входить до складу міста – відповідному органу ведення Державного реєстру 

виборців, утвореному в місті, районі міста. 



 

 

1.3. До паперового носія додається електронна версія форми у форматі 

MS Word. Вимоги щодо заповнення форм та їх електронних версій викладено 

в розділі 11 цього Порядку. 

2. Надання інформації щодо місцезнаходження  

територіальних виборчих комісій 

2.1. Після сформування нового складу територіальних виборчих 

комісій Центральній виборчій комісії надаються відомості про поштову 

адресу, місцезнаходження та контактні телефони всіх територіальних 

виборчих комісій. Такі відомості складаються за формою № 1 (додаток 1 до 

цього Порядку) та передаються органам ведення Державного реєстру 

виборців, визначеним у пункті 1.2 цього Порядку, для подальшого 

надсилання Центральній виборчій комісії. 

Відомості за формою № 1 складають такі комісії: 

– виборча комісія Автономної Республіки Крим щодо всіх 

територіальних виборчих комісій, утворених на території Автономної 

Республіки Крим; 

– обласні виборчі комісії щодо власного місцезнаходження; 

– районні, міські (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) 

виборчі комісії щодо власного місцезнаходження та місцезнаходження всіх 

сільських, селищних, міських (міст районного значення), районних у місті 

виборчих комісій, утворених на відповідній території. 

Написання поштової адреси територіальної виборчої комісії повинно 

відповідати Правилам надання послуг поштового зв’язку, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270. 

Місцезнаходження територіальної виборчої комісії – це назва закладу, 

установи чи іншого приміщення, в якому розташовується відповідна 

територіальна виборча комісія. Наприклад: вул. Поштова, 41, с. Кам’янка, 

Дворічанський р-н, Харківська обл., 62710, приміщення сільської ради. 

2.2. Крім відомостей, указаних у пункті 2.1 цього Порядку, у формі № 1 

зазначається код відповідної територіальної виборчої комісії з 

використанням відомостей додатків 17 – 43 до цього Порядку, що містять 

перелік таких кодів. 

3. Надання інформації про утворення територіальних, 

одномандатних виборчих округів 

3.1. Відповідно до частин другої, четвертої – восьмої статті 17 Закону 

для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних 

рад виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальні виборчі 

комісії в межах своїх повноважень приймають рішення щодо утворення 

територіальних, одномандатних виборчих округів з відповідних місцевих 



 

 

виборів у кількості, визначеній Центральною виборчою комісією згідно із 

статтею 16 Закону на підставі відомостей Державного реєстру виборців. 

Частиною одинадцятою статті 17 Закону встановлено, що виборчі 

округи утворюються територіальною виборчою комісією з урахуванням меж 

звичайних виборчих дільниць, які використовуються для підготовки і 

проведення голосування та підрахунку голосів виборців. При включенні 

звичайної виборчої дільниці до меж територіального виборчого округу її 

межі не розриваються, за винятком випадків, коли кількість виборчих 

дільниць є меншою, ніж кількість територіальних виборчих округів. 

Рішення про утворення територіальних, одномандатних виборчих 

округів приймається у формі постанови, яка оформлюється відповідно до 

вимог, установлених Порядком організації роботи та ведення діловодства у 

виборчих комісіях з місцевих виборів, затвердженим постановою 

Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 228. 

У додатку до такої постанови територіальної виборчої комісії 

(додаток 12 до цього Порядку) зазначаються номери таких виборчих округів, 

опис їх меж, орієнтовна кількість виборців. 

3.2. Опис меж складається із урахуванням таких вимог.  

Якщо на території населеного пункту (кількох населених пунктів) 

пропонується утворити один виборчий округ, в описі його меж зазначається 

лише назва населеного пункту (населених пунктів). Наприклад, с. Маяківка, 

с. Лукім’я, с. Загребля, с. Колодна. 

Якщо до меж одного виборчого округу входять усі будинки, 

розташовані на відповідній вулиці (проспекті, бульварі, площі, провулку 

тощо), в описі його меж вказується назва населеного пункту, а також вулиця 

(проспект, бульвар, площа, провулок тощо) без зазначення номерів будинків. 

Наприклад, с. Маяківка – вул. Висоцького, вул. Гагаріна, вул. Гелевера. 

Якщо до меж одного виборчого округу входить частина будинків 

вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо), в описі його меж 

вказується назва населеного пункту, вулиця (проспект, бульвар, площа, 

провулок тощо) із зазначенням номерів будинків. Наприклад, с. Маяківка – 

вул. Висоцького: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; с. Маяківка – вул. Висоцького: 1 – 7. При 

цьому зазначаються всі житлові будинки незалежно від того, чи 

зареєстровані у них виборці. 

Для зазначення категорії населених пунктів використовуються 

скорочення: 

місто – м. (мала літера "м" з крапкою після неї); 

селище міського типу – смт (малі літери "с, м, т" без пробілів та крапок 

між літерами та в кінці скорочення); 

селище – с-ще (мала літера "с", дефіс, малі літери "щ, е" без пробілів до 

і після дефіса та без крапки в кінці скорочення); 

село – с. (мала літера "с" з крапкою після неї). 



 

 

Назва населеного пункту вноситься повністю з великої літери без будь-

яких скорочень. 

У подвійних назвах, які пишуться через дефіс, обидва слова 

зазначаються з великої літери без пропусків до та після дефіса. В подвійних 

назвах, що пишуться окремо, обидва слова зазначаються з великої літери, 

якщо інше не встановлено рішенням органу місцевого самоврядування 

(наприклад, Литвиненко-Вольгемут). 

При складанні опису меж округу використовуються такі скорочення 

(малими літерами):  

алея – алея; 

бульвар – бульв.; 

в’їзд – в’їзд; 

вулиця – вул.; 

завулок – завулок; 

заїзд – заїзд; 

квартал – кв-л; 

лінія – лінія; 

майдан – майдан; 

мікрорайон – м-р; 

набережна – набережна; 

площа – пл.; 

провулок – пров.; 

проїзд – проїзд; 

просіка – просіка; 

проспект – просп.; 

роз’їзд – роз’їзд; 

тупик – тупик; 

узвіз – узвіз; 

шосе – шосе. 

Номер будинку вказується цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Номер 

кутового будинку зазначається через дріб (наприклад, 7/17). Якщо в номері 

будинку є літера, вона зазначається великою без пробілу від номера 

(наприклад, 17Б). 

У разі, якщо у складі району (міста) є населені пункти з однаковим 

найменуванням, в описі меж також зазначається найменування відповідної 

місцевої ради. Наприклад, у Криворізькому районі Дніпропетровської 

області: с. Іванівка Валівської сільської ради та с. Іванівка Гейківської 

сільської ради. 

3.3. Згідно з частиною другою статті 17 Закону для проведення виборів 

депутатів сільської, селищної ради відповідна сільська, селищна виборча 



 

 

комісія не пізніш як за 38 днів до дня чергових або перших місцевих виборів 

утворює одномандатні виборчі округи.  

Копія постанови сільської, селищної виборчої комісії про утворення 

одномандатних виборчих округів (з додатком, який є невід’ємною частиною 

цієї постанови та містить номери одномандатних виборчих округів, опис їх 

меж і орієнтовну кількість виборців (додаток 12 до цього Порядку) не 

пізніше наступного дня після її прийняття надається відповідному органу 

ведення Державного реєстру виборців, визначеним у пункті 1.2 цього 

Порядку, на паперових носіях та на оптичному носії інформації у форматі 

MS Word.  

3.4. Згідно з частинами четвертою – восьмою статті 17 Закону 

територіальні виборчі округи утворюються: 

– не пізніш як за 38 днів до дня чергових або перших місцевих виборів 

міською (міста без районного поділу, міста до складу якого не входить інше 

місто, село, селище), районною в місті виборчою комісією – для проведення 

виборів депутатів відповідно міської (міста без районного поділу, міста до 

складу якого не входить інше місто, село, селище), районної в місті ради; 

– не пізніш як за 37 днів до дня чергових або перших місцевих виборів 

міською (міста з районним поділом, міста до складу якого входить інше 

місто, село, селище) виборчою комісією – для проведення виборів депутатів 

міської (міста з районним поділом, міста до складу якого входить інше місто, 

село, селище) ради; 

– не пізніш як за 37 днів до дня чергових або перших місцевих виборів 

районною виборчою комісією – для проведення виборів депутатів районної 

ради; 

– не пізніш як за 35 днів до дня чергових або перших місцевих виборів 

обласною виборчою комісією – для проведення виборів депутатів обласної 

ради; 

– не пізніш як за 35 днів до дня чергових або перших місцевих виборів 

виборчою комісією Автономної Республіки Крим – для проведення виборів 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

Копія постанови територіальної виборчої комісії про утворення 

територіальних виборчих округів (з додатком, який є невід’ємною частиною 

цієї постанови та містить номери територіальних виборчих округів, опис їх 

меж і орієнтовну кількість виборців (додаток 12 до цього Порядку) на 

виконання вимог частини дванадцятої статті 17 Закону передається на 

паперових носіях і в електронному вигляді до відповідного органу ведення 

Державного реєстру виборців, визначеного в пункті 1.2 цього Порядку. 

Водночас на виконання частини тринадцятої статті 17 Закону копія 

постанови про утворення територіальних виборчих округів згідно з 

пунктом 1.1 цього Порядку на паперових носіях надсилається 

територіальною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії. 



 

 

3.5. Відомості про утворення територіальних виборчих округів з 

виборів депутатів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 

міських, районних у містах рад із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної 

кількості виборців складаються за формою № 11 (додаток 11). 

Територіальна виборча комісія передає зазначені відомості до 

відповідного органу ведення Державного реєстру виборців, визначеного 

пунктом 1.2 цього Порядку, для подальшої передачі Центральній виборчій 

комісії. 

4. Передача територіальною виборчою комісією  

відомостей про зареєстрованих кандидатів у депутати, включених до 

виборчого списку місцевої організації політичної партії  

Згідно з частиною тринадцятою статті 41 Закону виборча комісія 

Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районні у місті 

виборчі комісії після закінчення реєстрації кандидатів у депутати в 

багатомандатному виборчому окрузі, але не пізніш як за 21 день до дня 

голосування, передають Центральній виборчій комісії інформацію про 

виборчі списки кандидатів у депутати місцевих організацій політичних 

партій із зазначенням відомостей про кандидатів у депутати, включених до 

таких виборчих списків, за формою № 2 (додаток 2 до цього Порядку).  

При складанні форми № 2 першим зазначається кандидат у депутати, 

не закріплений за територіальним виборчим округом. У відповідній графі 

форми № 2 замість номера територіального виборчого округу зазначаються 

слова "перший кандидат". 

Інші кандидати в депутати вказуються в алфавітному порядку (за 

прізвищем) із зазначенням номера територіального виборчого округу, за 

яким закріплений кандидат. 

Відомості про місце проживання кандидата в депутати містять лише 

назви населеного пункту, району, регіону України.  

Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, 

районні у містах виборчі комісії невідкладно передають форму № 2 

відповідним органам ведення Державного реєстру виборців, визначеним у 

пункті 1.2 цього Порядку, для подальшого надсилання Центральній виборчій 

комісії. 

5. Передача міською виборчою комісією відомостей  

про реєстрацію кандидатів на посаду міського голови 

Згідно з частиною сьомою статті 43 Закону міська виборча комісія 

після закінчення реєстрації кандидатів на посаду міського голови, але не 

пізніш як за 21 день до дня голосування, передає Центральній виборчій 

комісії відомості про реєстрацію цих кандидатів за формою № 3 (додаток 3 

до цього Порядку). 



 

 

Відомості про місце проживання кандидата на посаду міського голови 

містять лише назви населеного пункту, району, регіону України.  

Міські територіальні виборчі комісії невідкладно передають форму 

№ 3 відповідним органам ведення Державного реєстру виборців, визначеним 

у пункті 1.2 цього Порядку, для подальшого надсилання Центральній 

виборчій комісії. 

6. Надання інформації про результати виборів депутатів  

у багатомандатному виборчому окрузі 

6.1. Відповідно до частини першої статті 86 Закону виборча комісія 

Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті 

(міст, де утворені районні у місті ради) територіальна виборча комісія на 

своєму засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування в 

територіальному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів не пізніш 

як на десятий день з дня голосування встановлює результати виборів 

депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, про що складає протокол 

про результати виборів. 

6.2. Відповідна територіальна виборча комісія встановлює кількість 

депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних  

партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів у цьому 

окрузі та визначає черговість кандидатів у депутати у виборчих списках цих 

місцевих організацій політичних партій. 

Результатом виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі є 

визначення в порядку черговості кандидатів у депутати від місцевих 

організацій політичних партій осіб, обраних депутатами від місцевих 

організацій політичних партій в кількості депутатських мандатів, отриманих 

місцевими організаціями політичних партій. 

У разі якщо у відповідному виборчому окрузі після закінчення строку 

реєстрації кандидатів не залишилося жодного виборчого списку місцевих 

організацій політичних партій чи після закінчення строку реєстрації 

кандидатів залишився один виборчий список місцевої організації партії, який 

містить кандидатів у депутати відповідної ради у кількості, меншій ніж дві 

третини її складу або якщо за результатами виборів до Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевої ради обрано менше двох третин її 

складу, відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про 

визнання виборів у багатомандатному виборчому окрузі такими, що не 

відбулися. 

6.3. Відповідно до частини дванадцятої статті 86 Закону виборча 

комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у 

місті виборча комісія невідкладно надсилає Центральній виборчій комісії 

повідомлення про підсумки голосування та результати виборів, відомості про 

черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій 

партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів у 

багатомандатному виборчому окрузі, за формами № 4 та № 5 (додатки 4, 5). 



 

 

Форма № 4 містить відомості про підсумки голосування та результати 

виборів депутатів щодо всіх місцевих організацій політичних партій, назви 

яких зазначено у протоколі територіальної виборчої комісії про результати 

виборів депутатів відповідної ради у багатомандатному виборчому окрузі.  

Навпроти назв місцевих організацій політичних партій, які не отримали 

права на участь у розподілі депутатських мандатів, зазначаються лише 

відомості щодо коду політичної партії та кількості голосів виборців, поданих 

за цю місцеву організацію політичної партії в багатомандатному виборчому 

окрузі, а в інших графах ставиться прочерк. 

Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевою організацією 

політичної партії, що залишилися вакантними, зазначається у разі, якщо 

кількість депутатських мандатів, отриманих місцевою організацією партії, є 

більшою за кількість кандидатів у депутати у виборчому списку цієї місцевої 

організації партії у відповідному багатомандатному виборчому окрузі. В 

інших випадках ставиться прочерк. 

Форма № 5 складається окремо щодо кожного виборчого списку 

місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у 

розподілі депутатських мандатів, та містить відомості щодо всіх кандидатів у 

депутати, включених до виборчих списків цих місцевих організацій 

політичних партій. 

У першому рядку форми № 5 зазначаються відомості щодо кандидата в 

депутати, який не закріплений за жодним територіальним виборчим округом, 

а у відповідній графі форми замість номера територіального виборчого 

округу зазначаються слова "перший кандидат". 

У разі визнання виборів у відповідному багатомандатному виборчому 

окрузі такими, що не відбулися, до Центральної виборчої комісії 

надсилається копія відповідного рішення територіальної виборчої комісії. За 

таких обставин форми № 4 та № 5 не надсилаються.  

Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, 

районні у містах виборчі комісії невідкладно передають форми № 4 та № 5 

відповідним органам ведення Державного реєстру виборців, визначеним у 

пункті 1.2 цього Порядку, для подальшого надсилання Центральній виборчій 

комісії. 

7. Надання інформації про підсумки голосування 

та результати виборів міського голови 

7.1. Відповідно до частини четвертої статті 85 Закону міська 

територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі складеного 

нею протоколу про результати виборів міського голови не пізніш як на 

п’ятий день з дня голосування приймає одне з рішень: 

– про визнання міського голови обраним; 

– про проведення повторного голосування; 

– про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися. 



 

 

7.2. Про підсумки голосування та результати виборів міського голови 

відповідна міська територіальна виборча комісія складає повідомлення за 

формою № 6 (додаток 6 до цього Порядку). До повідомлення вносяться 

відомості про кількість та відсоток голосів виборців, поданих у межах 

єдиного одномандатного виборчого округу за кожного кандидата на посаду 

міського голови, включеного до виборчого бюлетеня, та інші відомості, 

передбачені у цьому повідомленні. 

7.3. У разі обрання міського голови у день виборів у графі "Результат 

виборів" зазначається слово "обрано" лише навпроти прізвища кандидата-

переможця. В інших позиціях цієї графи ставиться прочерк. 

7.4. У разі прийняття територіальною виборчою комісією рішення про 

проведення повторного голосування з виборів міського голови, копія якого 

відповідно до вимог частини другої статті 87 надається відповідному органу 

ведення Державного реєстру виборців, у графі "Результат виборів" 

форми № 6 зазначаються слова "повторне голосування" навпроти прізвищ 

кандидатів на посаду міського голови, які включаються до виборчого 

бюлетеня для повторного голосування. В інших позиціях цієї графи 

ставиться прочерк. 

7.5. У разі прийняття територіальною виборчою комісією рішення про 

те, що вибори міського голови не відбулися, форма № 6: 

– містить один рядок з відомостями про кандидата на посаду міського 

голови, при цьому в останній графі зазначається "вибори не відбулися", якщо 

голосування проводилося по одному кандидату на посаду міського голови і 

за нього подано менше половини голосів виборців, які взяли участь у 

голосуванні в межах єдиного одномандатного виборчого округу; 

– містить один рядок, в якому заповнюється лише остання графа 

словами "вибори не відбулися", а на місці інших відомостей ставиться 

прочерк, якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів не залишилося 

жодного кандидата на посаду міського голови. 

7.6. Міські виборчі комісії невідкладно передають форму № 6 

відповідним органам ведення Державного реєстру виборців, визначеним у 

пункті 1.2 цього Порядку, для подальшого надсилання Центральній виборчій 

комісії. 

8. Надання інформації про результати виборів депутатів сільської, 

селищної ради, сільського, селищного голови, старости села, селища 

8.1. Відповідно до частини другої статті 85 Закону сільська, селищна 

виборча комісія на своєму засіданні на підставі складеного нею протоколу 

про результати виборів депутатів в одномандатному виборчому окрузі не 

пізніш як на п’ятий день з дня голосування приймає одне з рішень: 

– про визнання депутата обраним у відповідному одномандатному 

виборчому окрузі; 

– про проведення повторного голосування; 



 

 

– про визнання виборів у відповідному одномандатному виборчому 

окрузі такими, що не відбулися. 

8.2. Згідно з частиною четвертою статті 85 Закону сільська, селищна 

виборча комісія на своєму засіданні на підставі складеного нею протоколу 

про результати виборів сільського, селищного голови, старости села, селища 

не пізніш як на п’ятий день з дня голосування приймає одне з рішень: 

– про визнання сільського, селищного голови, старости села, селища 

обраним; 

– про проведення повторного голосування; 

– про визнання виборів відповідного сільського, селищного голови, 

старости села, селища такими, що не відбулися. 

8.3. Про результати виборів депутатів сільської, селищної ради 

сільські, селищні виборчі комісії невідкладно надсилають відповідним 

органам ведення Державного реєстру виборців, визначеним у пункті 1.2 

цього Порядку, повідомлення за формою № 7 (додаток 7 до цього Порядку). 

У разі прийняття територіальною виборчою комісією рішення про 

проведення повторного голосування з виборів депутата або визнання виборів 

такими, що не відбулися в певному одномандатному виборчому окрузі, у 

формі № 7 зазначається лише номер відповідного округу та в останній графі 

слова "повторне голосування" або "вибори не відбулися". На місці інших 

відомостей ставиться прочерк. 

8.4. Про результати виборів сільського, селищного голови, старости 

села, селища сільські, селищні виборчі комісії невідкладно надсилають 

відповідним органам ведення Державного реєстру виборців, визначеним у 

пункті 1.2 цього Порядку,  повідомлення за формою № 8 (додаток 8 до цього 

Порядку). 

8.5. У формі № 8 у першій графі зазначаються назва відповідного 

населеного пункту та його категорія. 

Між позначенням категорії населеного пункту та його назвою пробіл 

не ставиться. Наприклад: с.Варовичі. 

У разі прийняття територіальною виборчою комісією рішення про 

проведення повторного голосування з виборів сільського, селищного голови, 

старости села, селища або визнання виборів такими, що не відбулися, у 

формі № 8 зазначається лише назва відповідного населеного пункту, посада 

(голова або староста) та в останній графі – слова "повторне голосування" або 

"вибори не відбулися". На місці інших відомостей ставиться прочерк. 

8.6. У разі прийняття територіальною виборчою комісією рішення про 

проведення повторного голосування з виборів депутатів в одномандатному 

виборчому окрузі, з виборів сільського, селищного голови, старости села, 

селища копія такої постанови територіальної виборчої комісії відповідно до 

вимог частини другої статті 87 надається відповідному органу ведення 

Державного реєстру виборців, визначеному в пункті 1.2 цього Порядку. 



 

 

9. Надання інформації про реєстрацію депутатів, сільських, 

селищних, міських голів, старост сіл, селищ 

9.1. На виконання вимог статті 89 Закону територіальна виборча 

комісія може прийняти рішення про: 

– реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови, 

старости села, селища; 

– визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата; 

– визнання обраним депутатом у багатомандатному виборчому окрузі 

наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку 

відповідної місцевої організації партії; 

– призначення повторних виборів в одномандатному виборчому окрузі; 

– визнання особи такою, що відмовилася відповідно від посади 

сільського, селищного, міського голови, старости села, селища; 

– призначення повторних виборів сільського, селищного, міського 

голови, старости села, селища. 

9.2. Повідомлення про реєстрацію депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у 

містах рад відповідні територіальні виборчі комісії складають за формою № 9 

(додаток 9) та передають відповідним органам ведення Державного реєстру 

виборців, визначеним у пункті 1.2 цього Порядку, для подальшого 

надсилання Центральній виборчій комісії. 

9.3. Відповідно до частини сьомої статті 89 Закону копії рішень 

територіальних виборчих комісій, зазначені у пункті 9.1 цього Порядку, 

невідкладно надсилаються до Центральної виборчої комісії. 

10. Відомості про спеціальні рахунки територіальних  

виборчих комісій для внесення грошової застави 

10.1. Відповідно до частини першої статті 44 Закону місцеві організації 

політичних партій, які висунули виборчі списки кандидатів у депутати у 

багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду міського голови, а 

також особи, які висуваються кандидатом на посаду міського голови шляхом 

самовисування, вносять грошову заставу на спеціальні рахунки відповідних 

територіальних виборчих комісій у розмірі, встановленому Центральною 

виборчою комісією. 

10.2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, районні, 

міські, районні у містах виборчі комісії після відкриття спеціального рахунку 

(спеціальних рахунків) для зарахування грошових застав з виборів депутатів 

відповідної ради чи виборів міського голови невідкладно передають 

відомості про ці рахунки Центральній виборчій комісії за формою № 10 

(додаток 10) шляхом надання зазначеної форми відповідним органам ведення 

Державного реєстру виборців, визначеним у пункті 1.2 цього Порядку, для 

подальшого надсилання Центральній виборчій комісії. 



 

 

11. Вимоги щодо заповнення форм документів  

та їх електронних версій  

11.1. Органи ведення Державного реєстру виборців опрацьовують 

надані територіальними виборчими комісіями документи лише у разі їх 

відповідності формам, установленим цим Порядком, і за наявності на таких 

документах підписів голови, секретаря територіальної виборчої комісії та 

печатки цієї виборчої комісії. 

До відомостей, що подаються до органів ведення Державного реєстру 

виборців на паперових носіях, обов’язково додається електронна версія 

документа (форми) у форматі MS Word 97-2003. 

Органи ведення Державного реєстру виборців за допомогою 

автономного програмного забезпечення відповідно до інструкції користувача 

цього програмного забезпечення здійснюють опрацювання та підготовку 

документів (файлів), отриманих від територіальних виборчих комісій, для 

подальшої передачі Центральній виборчій комісії. 

У разі заповнення форми документа в не встановлений цим Порядком 

спосіб, відсутності обов’язкових відомостей, передбачених формою 

документа, або наявності помилок документ повертається суб’єкту його 

подання для усунення недоліків. 

Працівники органів ведення Державного реєстру виборців у разі 

виявлення технічних помилок, описок, виправлення яких не змінює зміст 

інформації, наданої територіальною виборчою комісією, вносять відповідні 

зміни до електронної версії документа. 

11.2. Для ідентифікації відомостей та запобігання різного написання 

назв рад усіх рівнів, територіальних виборчих комісій, політичних партій 

тощо під час складання відповідних форм слід використовувати такі таблиці: 

– перелік кодів регіонів України (додаток 13); 

– перелік кодів політичних партій (додаток 14); 

– перелік кодів територіальних виборчих комісій та органів місцевого 

самоврядування (додатки 17 – 43). 

11.3. Назва файла, що містить електронну версію кожної форми, може 

включати лише такі літери українського алфавіту та цифри: 

а) літеру "Ф" та два символи після неї – код форми; 

б) літеру "Р" та два символи після неї –  код регіону (додаток 13); 

в) літеру "Т" та п’ять символів після неї – код територіальної виборчої 

комісії чи органу місцевого самоврядування (додатки 17 – 43); 

г) літеру "П" та три символи після неї – код політичної партії  

(додаток 14). 

Перелік назв файлів відповідних форм наведено в таблиці. 

 

 



 

 

Таблиця 

Код 

форми 
Назва файла Зміст форми 

01 Ф01Р00Т00000.DOC Відомості про місцезнаходження 

територіальних виборчих комісій 

02 Ф02Р00Т00000П000.DOC Відомості про зареєстрованих кандидатів у 

депутати Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласної, районної, міської, 

районної у місті ради, включених до 

виборчого списку політичної партії 

03 Ф03Р00Т00000.DOC Відомості про зареєстрованих кандидатів на 

посаду міського голови 

04 Ф04Р00Т00000.DOC Повідомлення про підсумки голосування та 

результати виборів депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласної, 

районної, міської, районної у місті ради 

05 Ф05Р00Т00000П000.DOC Повідомлення про черговість кандидатів у 

депутати Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласної, районної, міської, 

районної у місті ради, включених до 

виборчого списку місцевої організації 

політичної партії, яка отримала право на 

участь у розподілі депутатських мандатів 

06 Ф06Р00Т00000.DOC Повідомлення про підсумки голосування та 

результати виборів міського голови 

07 Ф07Р00Т00000.DOC Повідомлення про результати виборів 

депутатів сільської, селищної ради в 

одномандатних виборчих округах 

08 Ф08Р00Т00000.DOC Повідомлення про результати виборів 

сільського, селищного голови, старости села, 

селища 

09 Ф09Р00Т00000.DOC Список зареєстрованих депутатів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, обласної, 

районної, міської, районної у місті ради 

10 Ф10Р00Т00000.DOC Відомості про спеціальні рахунки виборчої 

комісії Автономної Республіки Крим, 

обласної, районної, міської, районної у місті 

виборчої комісії для внесення грошової 

застави місцевими організаціями політичних 

партій, які висунули виборчі списки 

кандидатів у депутати в багатомандатному 

виборчому окрузі, кандидатів на посаду 

міського голови, та кандидатами на посаду 

міського голови, висунутими шляхом 

самовисування 



 

 

Код 

форми 
Назва файла Зміст форми 

11 Ф11Р00Т00000.DOC Відомості про утворення територіальних 

виборчих округів з виборів депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласної, районної, міської, районної у місті 

ради 

 

Наприклад:               

Ф01Р32Т00911.DOC, 

де Ф01 означає форму № 1, Р32 – Київську область, Т00911 – 

Білоцерківську районну виборчу комісію, яка подає відомості щодо поштової 

адреси та місцезнаходження всіх територіальних виборчих комісій, 

утворених у межах Білоцерківського району Київської області; 

Ф11Р05Т06468.DOC 

де Ф11 означає форму № 11, Р05 – Вінницьку область, Т06468 – 

Барську районну виборчу комісію; 

Ф02Р05Т06467П120.DOC 

де Ф02 означає форму № 2, Р05 – Вінницьку область, Т06467 – 

Вінницьку обласну виборчу комісію, П120 – Аграрну партію України. 

11.4. При заповненні форм коди зазначаються саме так, як викладено у 

відповідних додатках до цього Порядку, що містять переліки цих кодів. 

11.5. У випадках, не передбачених цим Порядком, застосовуються 

принципи аналогії, однозначності визначення адреси, коректності її 

написання. 

11.6. Територіальні та одномандатні виборчі округи мають номери від 

1 до N, де N – загальна кількість депутатів відповідної ради. Використання 

будь-яких символів, відмінних від цифр, у номерах округів забороняється. 

11.7. Персональні дані особи зазначаються літерами українського 

алфавіту. 

Персональні дані особи (якщо інше не підтверджено документально) 

вказуються з дотриманням таких вимог: 

– прізвище, ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) вносяться 

з великої літери; 

– у подвійних прізвищах, іменах, по батькові, які пишуться через дефіс, 

кожне слово зазначається з великої літери без пробілів до та після дефіса, 

кожне слово подвійних прізвищ, імен, по батькові, які пишуться окремо, 

зазначається з великої літери (наприклад, Марія-Маргарита, Анна Марія, 

Карпенко-Карий, Лі Фан Се, Джаміл Огли); 

– крапка після прізвища, імені (імен), по батькові не ставиться; 

– дата народження (число, місяць, рік) вноситься арабськими цифрами 

(1, 2, 3, 4,…) у форматі дд.мм.рррр, де дд – день місяця; мм – місяць;  



 

 

рррр – рік. День місяця та місяць вказуються обов’язково двома цифрами, а 

рік – чотирма. Крапка після дати народження не ставиться. Наприклад: 

12.09.1953, 06.12.1980 

11.8. Місце проживання особи зазначається в називному відмінку та в 

такій послідовності:  

– назва населеного пункту; 

– назва району, до якого входить населений пункт,  

– назва регіону України. 

Власна назва регіону України зазначається повністю з великої літери 

(наприклад, Автономна Республіка Крим, Івано-Франківська, 

Кіровоградська). 

Власна назва району, до якого входить населений пункт, зазначається 

повністю з великої літери (наприклад, Камінь-Каширський, Жашківський, 

Вишгородський). 

Для зазначення категорії населених пунктів використовуються 

скорочення:  

місто – м. (мала літера "м" з крапкою після неї); 

селище міського типу – смт (малі літери "с, м, т" без пробілів та крапок 

між літерами та в кінці скорочення); 

селище – с-ще (мала літера "с", дефіс, малі літери "щ, е" без пробілів до 

і після дефіса та без крапки в кінці скорочення); 

село – с. (мала літера "с" з крапкою після неї). 

Назва населеного пункту вноситься повністю з великої літери без будь-

яких скорочень. Після назви обласного центру назва регіону не зазначається. 

Наприклад:  

м. Ужгород; 

м. Одеса; 

м. Тисмениця, Івано-Франківська обл.; 

смт Івано-Франкове, Яворівський р-н, Львівська обл.; 

с. Березова Гать, Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл. 

У подвійних назвах, які пишуться через дефіс, обидва слова 

зазначаються з великої літери без пробілів до та після дефіса. В подвійних 

назвах, що пишуться окремо, обидва слова зазначаються з великої літери, 

якщо інше не встановлено рішенням органу місцевого самоврядування. 

Наприклад, м. Білгород-Дністровський, с. Великі Луки. 

11.9. Контактний телефон особи вказується виключно цифрами і 

повинен містити код міжміського зв’язку або код оператора мобільного 

зв’язку. За наявності кількох контактних телефонів їх номери 

відокремлюються комою (наприклад, (0622) 24-15-67, (067) 321-02-48). 
 

  Секретар 

Центральної виборчої комісії                Т. ЛУКАШ



 

 

Додаток 1 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо підготовки та 

проведення місцевих виборів 
 

Форма № 1 

_________________________________________________ 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

 

 

ВІДОМОСТІ 

про місцезнаходження територіальних виборчих комісій 
 

_____________________________________________________________________________ 
(Автономна Республіка Крим, назва регіону України, району, міста) 

 
Код 

територіальної 

виборчої 

комісії 

Виборча комісія Автономної 

Республіки Крим, назва обласної, 

районної, міської, районної у місті, 

сільської, селищної виборчої комісії 

Поштова адреса та місцезнаходження 

виборчої комісії 

Контактні телефони 

виборчої комісії 

(із зазначенням коду 

міжміського зв’язку) 

    

    

    

 

 

Голова 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
МП 

   

Секретар 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

 

"___" ___________________20__  року



 

 

Додаток 2 

до Порядку надання Центральній 

виборчій комісії інформації щодо 

підготовки та проведення місцевих виборів 

Форма № 2 

_________________________________________________ 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

 

 

 

ВІДОМОСТІ 

про зареєстрованих кандидатів у депутати 
____________________________________________________________________________________, 

(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, міської, районної у місті ради) 

включених до виборчого списку 
_____________________________________________________________________________________________ 

 (назва місцевої організації  політичної партії) 

№ 

з/п 

Прізвище, власне ім’я  
(усі власні імена),  

по батькові 

 (за наявності) кандидата у 

депутати 

Число, місяць, 
рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Громадян-

ство 

Освіта 

(загальна 
середня, 

професійно-

технічна, 
вища) 

Партій-

ність 
Посада 

Місце роботи 

(заняття) 

Місце 

проживання 

Перший кандидат або 
номер територіального 

виборчого округу, за 

яким закріплюється 

кандидат у депутати 

Дата 

прийняття 
рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення 
про 

реєстрацію 

кандидатом 
у депутати 

            

            

            
 

 

Голова 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
МП 

   

Секретар 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

 

"___" ___________________20__  року 



 

 

Додаток 3 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо  

підготовки та проведення місцевих виборів 
 

Форма № 3 

_________________________________________________ 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

 

 

ВІДОМОСТІ 

про зареєстрованих кандидатів на посаду _________________________________________________ міського голови  
                                                      (згідно з назвою міста) 

 (____________________________________________________) 
(назва регіону України) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, власне ім’я  

(усі власні імена),  по 
батькові (за наявності) 

кандидата на посаду 

міського голови 

Число, місяць, 

рік 

народження 
(дд.мм.рррр) 

Грома-

дянство 

Освіта 
(загальна 

середня, 

професійно-
технічна, 

вища) 

Партійність Посада 
Місце роботи 

(заняття) 
Місце проживання 

Код 
політич-

ної партії 

Суб’єкт висування 
кандидата на посаду 

міського голови (назва 

місцевої організації 
політичної партії або 

самовисування) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 
кандидатом на 

посаду міського 

голови 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 
кандидатом 

на посаду 

міського 

голови 

             

             

             
 

 

Голова 
    

(назва міської територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
МП 

   

Секретар 
    

(назва міської територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

 

"___" ___________________20__  року 



 

 

Додаток 4 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо  

підготовки та проведення місцевих виборів 
 

Форма № 4 

_________________________________________________ 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про підсумки голосування та результати виборів депутатів 

____________________________________________________________________________________ 
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, міської, районної у місті ради) 

 

 

№ 
з/п 

Назва місцевої організації 
політичної партії 

Код 

політичної 

партії 

Кількість голосів виборців, 
поданих за місцеву 

організацію політичної 

партії у багатомандатному 
виборчому окрузі 

Кількість депутатських 

мандатів, отриманих 
місцевою організацією 

політичної партії 

Кількість депутатських 
мандатів, отриманих 

місцевою організацією 

політичної парті, що 
залишилися вакантними 

Дата прийняття рішення 

щодо черговості 

кандидатів у виборчому 
списку за результатами 

виборів 

(дд.мм.рррр) 

Номер рішення щодо 

черговості кандидатів 
у списку за 

результатами виборів 

        

        

        
 

 

 

Голова 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
МП 

   

Секретар 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

 

"___" ___________________20__  року 



 

 

Додаток 5 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо  

підготовки та проведення місцевих виборів 

Форма № 5 

_________________________________________________ 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про черговість кандидатів у депутати 

____________________________________________________________________________________, 
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, міської, районної у місті ради) 

включених до виборчого списку 

_______________________________________________________________________________________________, 
 (назва республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії) 

яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів 
 

Черговість кандидата у 

депутати у виборчому 

списку відповідно до 

рішення територіальної 

виборчої комісії 

Прізвище, власне ім’я  

(усі власні імена), 

по батькові (за наявності)  
кандидата у депутати 

Число, місяць, 

рік народження 

(дд.мм.рррр) 

Перший кандидат 
або номер 

територіального 

виборчого округу,  
за яким закріплено 

кандидата у депутати 

Кількість голосів виборців, 
поданих за місцеву організацію 

політичної партії у 

територіальному виборчому 
окрузі, за яким закріплено 

кандидата у депутати 

Відсоток голосів виборців, 
поданих за місцеву 

організацію політичної партії 

у територіальному виборчому 
окрузі, за яким закріплено 

кандидата у депутати 

Дата прийняття 
рішення про 

визнання 

депутата 
обраним 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

визнання 

депутата 

обраним  

        

        

        
 

 

Голова 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
МП 

   

Секретар 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

 

"___" _________________20__  року 



 

 

Додаток 6 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо  

підготовки та проведення місцевих виборів 

Форма № 6 

_________________________________________________ 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про підсумки голосування та результати виборів _______________________________________________ міського голови 
                                                 (згідно з назвою  міста) 

(____________________________________________) 
                  (назва регіону України) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, власне ім’я 

(усі власні імена), 
по батькові (за наявності) 

кандидата на посаду міського 

голови 

Число, місяць, 

рік 

народження 
(дд.мм.рррр) 

Суб’єкт висування кандидата на 

посаду міського голови 
 (назва місцевої організації 

політичної партії або 

самовисування) 

Код 
політичної 

партії 

Кількість голосів виборців, 
поданих за кандидата на 

посаду міського голови в 

межах єдиного 
одномандатного виборчого 

округу 

Відсоток голосів 
виборців, поданих за 

кандидата на посаду 

міського голови в межах 
єдиного одномандатного 

виборчого округу 

Дата прийняття 
рішення про 

визнання 

міського голови 
обраним 

(дд.мм.рррр) 

Номер 
рішення про 

визнання 

міського 
голови 

обраним 

Результат 

виборів 

(обрано, 
повторне 

голосування, 

вибори не 
відбулися) 

          

          

          
 

 

 

Голова 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
МП 

   

Секретар 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

 

"___" ___________________20__  року 



 

 

Додаток 7 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо  

підготовки та проведення місцевих виборів 

Форма № 7 

_________________________________________________ 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про результати виборів депутатів 
____________________________________________________________________  

(назва сільської, селищної ради із зазначенням назви району, міста, регіону України)  

в одномандатних виборчих округах 
 

Номер 
одноман-

датного 

виборчого 
округу 

Прізвище, власне ім’я 

(усі власні імена), по 
батькові (за наявності) 

обраного депутата 

Число, місяць, 

рік 
народження 

(дд.мм.рррр) 

Грома-
дянство 

Освіта 

(загальна 

середня, 
професійно-

технічна, 

вища) 

Партійність Посада 
Місце роботи 

(заняття) 
Місце 

проживання 

Суб’єкт висування 

кандидата (назва місцевої 
організації політичної 

партії або самовисування) 

Код 

політич-
ної 

партії 

Дата 

прийняття 
рішення про 

визнання 

депутата 
обраним 

(дд.мм.рррр) 

Номер 
рішення про 

визнання 

депутата 
обраним 

Результат 

виборів 
(обрано, 

повторне 

голосування, 
вибори не 

відбулися) 

              

              

              
 

 

 

Голова 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
МП 

   

Секретар 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

 

"___" __________________20__  року 



 

 

Додаток 8 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо  

підготовки та проведення місцевих виборів 

Форма № 8 

_________________________________________________ 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

_____________________________________________________________________________________ 
(назва сільської, селищної виборчої комісії згідно з назвою села, селища) 

про результати виборів __________________________ сільського, селищного голови,  
                                                                                                                     (згідно з назвою села, селища) 

старости села, селища _____________________________________________________ 
                                          (назва села, селища) 

 

Назва 

населеного 

пункту 

Посада 

(голова,  

староста) 

Прізвище, власне 

ім’я (усі власні 
імена), по батькові 

(за наявності) 

Число, 

місяць, рік 
народження 

(дд.мм.рррр) 

Грома-
дянство 

Освіта 

(загальна 

середня, 
професійно-

технічна, 

вища) 

Партійність Посада 
Місце роботи 

(заняття) 
Місце 

проживання 

Суб’єкт 

висування 

(назва місцевої 

організації 

політичної 
партії або 

самовисування) 

Дата прийняття 
рішення про 

визнання 

сільського, 
селищного 

голови, старости 

обраним 
(дд.мм.рррр) 

Номер 
рішення про 

визнання 

сільського, 
селищного 

голови, 

старости 
обраним 

Результат 

виборів 

(обрано, 

повторне 

голосування, 
вибори не 

відбулися) 

              

              

              

 

Голова 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
МП 

   

Секретар 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

 

"___" ___________________20__  року 



 

 

Додаток 9 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо  

підготовки та проведення місцевих виборів 
 

Форма № 9 
_________________________________________________ 

(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

 
 

 

СПИСОК 

зареєстрованих депутатів 

__________________________________________________________________________________________ 
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, міської, районної у місті ради) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, власне ім’я  
(усі власні імена),  

по батькові (за наявності) депутата 

Число, місяць, рік 
народження 

(дд.мм.рррр) 

Контактний 

телефон 

Суб’єкт висування депутата  

(назва місцевої організації політичної партії) 

Код 
політичної 

партії 

Дата прийняття рішення 

про реєстрацію 

депутата ради 
(дд.мм.рррр) 

Номер рішення 
про реєстрацію 

депутата ради 

        

        

        
 

 

 

 

Голова 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
МП 

   

Секретар 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

 

"___" _________________20__  року 

 



 

 

Додаток 10 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо  

підготовки та проведення місцевих виборів 
 

Форма № 10 
_________________________________________________ 

(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 
 

 

  

ВІДОМОСТІ  

про спеціальні рахунки 

_____________________________________________________________________________________ 
(виборчої комісії Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, міської, районної у місті виборчої комісії) 

для внесення грошової застави місцевими організаціями політичних партій, які висунули виборчі списки 

кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду міського голови,  

та кандидатами на посаду міського голови, висунутими шляхом самовисування 

 

Назва місцевих виборів (вибори депутатів місцевої 

ради, вибори міського голови) 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ відповідної 

територіальної 
виборчої комісії) 

Рахунок отримувача 

Банк отримувача (назва територіального органу 

Державної казначейської служби України, в якому 

відкрито спеціальний рахунок територіальної виборчої 
комісії) 

Код банку отримувача 

(МФО) 

Вибори депутатів 

_____________________ ради 

    

Вибори ___________________ 

міського голови 

    

 

 

Голова 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
МП 

   

Секретар 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

"___" ___________________20__  року



 

 

Додаток 11 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо 

підготовки та проведення місцевих виборів 
 

 

Форма № 11 

_________________________________________________ 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про утворення територіальних виборчих округів 

з виборів депутатів 
____________________________________________________________________ 
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, міської, районної у місті ради) 

 

 
Номер 

територіального 
виборчого округу 

Опис меж територіального виборчого округу 

Орієнтовна 

кількість виборців  
в окрузі 

   

   

   
 

 

 

Голова 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
МП 

   

Секретар 
    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

  

 

 

"___" ___________________20__  року 

 



 

 

Додаток 12 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо 

підготовки та проведення місцевих виборів 

 

Зразок 
Додаток 

до постанови  

___________________________________ 
(назва територіальної виборчої комісії) 

від "___" ____________ 20__ року № ____ 

 
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

__________________________________ виборчих округів з виборів депутатів 
                          (територіальних/одномандатних) 

____________________________________________________________________ 
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, міської, районної у місті, селищної, сільської ради) 

 

 

 
Номер 

територіального 

(одномандатного) 
виборчого округу 

Опис меж  

територіального (одномандатного) виборчого округу 

Орієнтовна 
кількість виборців  

в окрузі 

   

   

   
 

 

 

 

Секретар 
    

(назва територіальної виборчої комісії) МП (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

 



 

 

Додаток 13 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо 

підготовки та проведення місцевих виборів 

 

ПЕРЕЛІК  

кодів регіонів України 

 
Код регіону України Назва регіону України 

01 Автономна Республіка Крим 

05 Вінницька область 

07 Волинська область 

12 Дніпропетровська область 

14 Донецька область 

18 Житомирська область 

21 Закарпатська область 

23 Запорізька область 

26 Івано-Франківська область 

32 Київська область 

35 Кіровоградська область 

44 Луганська область 

46 Львівська область 

48 Миколаївська область 

51 Одеська область 

53 Полтавська область 

56 Рівненська область 

59 Сумська область 

61 Тернопільська область 

63 Харківська область 

65 Херсонська область 

68 Хмельницька область 

71 Черкаська область 

73 Чернівецька область 

74 Чернігівська область 

80 м. Київ 

85 м. Севастополь 

 



 

 

Додаток 14 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо 

підготовки та проведення місцевих виборів 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

кодів політичних партій 

(за алфавітом) 

 

Код партії Повна назва політичної партії 

083 "Всеукраїнська Політична партія – Екологія та Соціальний захист" 

077 "Жінки за майбутнє" Всеукраїнське політичне об’єднання 

093 "КМКС" Партія угорців України 

061 "Народна партія вкладників та соціального захисту" 

126 "Партія селян" 

120 Аграрна партія України 

132 Всеукраїнська козацька партія 

058 Всеукраїнська партія "Нова Сила" 

078 Всеукраїнська партія духовності і патріотизму 

068 Всеукраїнська партія Народної Довіри 

086 Всеукраїнська політична партія "БРАТСТВО" 

040 
Всеукраїнська Чорнобильська Народна Партія "За добробут та 

соціальний захист народу" 

047 
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "Україна – ЄДИНА 

КРАЇНА"  

101 Громадянська партія "ПОРА" 

103 Демократична партія угорців України 

003 Демократична партія України 

074 Зелена екологічна партія України "Райдуга" 

004 Ліберальна партія України 

007 Ліберально-демократична партія України 

051 Молодіжна партія України 

095 Народна Екологічна партія 

027 Народна Партія 

024 Народно-демократична партія 

020 Народно-Демократична партія патріотів України 

065 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" 

084 Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" 

014 Партія "Віче" 

046 Партія "Громадська сила" 

107 Партія "Громадянська солідарність" 

028 Партія "Жінки України" 

038 Партія "За Права Людини" 

127 Партія "Київська Русь" 

037 Партія "НАРОДНИЙ БЛОК" 

069 Партія "Національно-демократичне об’єднання "Україна" 

092 Партія "НАШ ДІМ УКРАЇНА" 



 

 

Код партії Повна назва політичної партії 

035 Партія "Реформи і порядок" 

057 Партія "РОДИНА" 

039 ПАРТІЯ "РУСЬ" 

113 Партія "СЕЛЯНСЬКИЙ БЛОК АГРАРНА УКРАЇНА" 

059 Партія "Солідарність жінок України" 

088 Партія "Соціалістична Україна" 

030 Партія "Союз" 

066 Партія "Справедливість" 

012 Партія ветеранів Афганістану 

015 Партія відродження села 

054 Партія вільних демократів 

087 Партія державного нейтралітету України 

032 Партія захисників Вітчизни 

002 Партія Зелених України 

099 Партія Народної Дії "НАДІЯ" 

041 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 

055 Партія Пенсіонерів України 

166 партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" 

063 Партія промисловців і підприємців України 

036 ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 

145 Партія розвитку України 

109 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 

106 Партія Труда 

029 Партія Християнсько-Демократичний Союз 

042 Патріотична партія України 

197 Політична Партія "5.10" 

137 Політична партія "АВТО-МАЙДАН" 

200 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "АДВОКАТ" 

244 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "АЛЬТЕРНАТИВА" 

251 Політична партія "Альянс За Соціальну Справедливість" 

275 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЄНКО"  

195 Політична партія "Блок Геннадія Чекіти "За справедливість" 

256 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА"  

276 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЗА ЗМІНИ"  

131 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 

118 Політична партія "Велика Україна" 

214 Політична партія "ВІДРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК" 

258 Політична партія "ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ"  

231 Політична партія "Вільна Україна" 

237 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ" 

079 Політична партія "Вітчизна"  

183 Політична партія "ВЛАСНА СИЛА" 

282 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛОНТЕРСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ" 

138 Політична партія "Воля народу"  

168 Політична партія "Воля" 

152 Політична партія "Всеукраїнська партія "Дітей війни" 

174 Політична партія "Всеукраїнське аграрне об’єднання "Заступ" 

234 Політична партія "Всеукраїнське об’єднання "Відродження України" 



 

 

Код партії Повна назва політичної партії 

235 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

"ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ" 

232 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "МИР" 

056 Політична партія "Всеукраїнське об’єднання "ЦЕНТР" 

263 
Політична партія "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ГОРОДЯН 

"ПЕРСПЕКТИВА"  

090 Політична Партія "Всеукраїнський патріотичний союз" 

241 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГІДНІСТЬ" 

262 Політична партія "ГРОМАДА І ЗАКОН"  

259 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ 

КОНТРОЛЬ"  

102 Політична партія "Громадянська позиція" 

283 Політична партія "Громадянське суспільство" 

261 Політична партія "Громадянський рух "Спільна Справа" 

044 Політична партія "Держава" 

153 Політична партія "ДІТИ ВІЙНИ "НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ" 

252 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН"  

045 Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" 

248 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДРУЖБА" 

181 Політична партія "Духовна Україна" 

285 Політична партія "Європейська ліберальна партія" 

117 Політична партія "Європейська партія України" 

108 Політична партія "Європейська платформа" 

143 Політична партія "Єдина Країна" 

284 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄДИНА СИЛА" 

193 Політична партія "ЄДНОСТІ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ" 

267 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ"  

187 Політична партія "За краще життя" 

164 Політична партія "За справедливість та добробут" 

064 Політична партія "За Україну!" 

161 Політична партія "Захист" 

201 Політична партія "Зелений Тризуб" 

141 Політична партія "Зелені" 

287 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗЛАГОДА" 

209 Політична партія "ІНДУСТРІАЛЬНА ПАРТІЯ" 

191 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА" 

176 Політична партія "Інтернет партія України" 

142 Політична партія "Кияни передусім!" 

170 Політична партія "Козацька Народна Партія" 

121 Політична Партія "КОЗАЦЬКА СЛАВА" 

135 Політична партія "Козацька Українська Партія" 

268 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОМАНДА СВЯТОСЛАВА СЕНЮТИ"  

280 Політична партія "Конкретних справ"  

220 Політична партія "Контроль. Порядок. Справедливість" 

238 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОНТРОЛЮЙ ВЛАДУ" 

277 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЛЕЙБОРИСТСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ"  

119 Політична партія "Ліберально-гуманістична партія "Товариш" 

172 Політична партія "Мерітократична партія України"  

194 Політична партія "Ми Маємо Мету" 



 

 

Код партії Повна назва політичної партії 

206 Політична партія "Ми Українці" 

173 Політична партія "Міст"  

216 Політична партія "МОГУТНЯ УКРАЇНА" 

050 Політична партія "Молода Україна" 

167 Політична партія "Молодь до ВЛАДИ" 

288 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНА ОПОЗИЦІЯ" 

165 Політична партія "Народна сила" 

208 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" 

180 Політична партія "Народний парламент" 

202 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 

211 Політична партія "Народні ініціативи Олександра Фельдмана" 

115 Політична партія "Народно-трудовий союз України" 

196 Політична партія "Національна демократична партія України" 

266 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ"  

155 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАШ ДІМ" 

177 Політична партія "Наш край" 

254 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАША ЗЕМЛЯ"  

100 політична партія "Наша Україна" 

260 Політична партія "Незалежна політична платформа"  

098 Політична партія "Нова демократія" 

186 Політична партія "Нова держава" 

255 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НОВА ДІЯ"  

230 Політична партія "НОВА ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА" 

073 Політична партія "Нова політика" 

223 Політична партія "НОВА СОЛІДАРНА УКРАЇНА" 

210 Політична партія "Нова Україна" 

171 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НОВЕ ЖИТТЯ" 

184 Політична партія "Нові обличчя" 

243 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОБ’ЄДНАНА УКРАЇНА" 

264 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОБ’ЄДНАНІ ДЕМОКРАТИЧНІ СИЛИ 

УКРАЇНИ"  

190 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 

273 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОЛІМП"  

233 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА СИЛА" 

162 Політична Партія "Опозиційний блок" 

018 Політична партія "Організація Українських Націоналістів" 

245 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Офіцерський корпус" 

240 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ" 

148 Політична партія "Партія економічного відродження України"  

227 Політична партія "Партія Європейських Демократів" 

140 Політична партія "Партія захисту прав людини" 

134 Політична партія "Партія Козаків України" 

158 Політична партія "Партія місцевого самоврядування" 

192 Політична партія "Партія Народна Платформа" 

149 Політична партія "Партія Народний порядок" 

257 Політична партія "Партія національного відродження"  

228 Політична партія "Партія поляків України" 

239 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ  

СЕРГІЯ КАПЛІНА" 



 

 

Код партії Повна назва політичної партії 

274 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ РІШУЧИХ ГРОМАДЯН"  

156 Політична партія "Партія сильної влади" 

179 Політична партія "Партія українського народу" 

272 Політична партія "Патріотичний рух"  

249 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПЕРЕМОГА" 

217 Політична партія "Піратська Партія України" 

247 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПЛАТФОРМА ІНІЦІАТИВ" 

122 Політична партія "Політичне об’єднання "Пряма дія" 

242 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПОРУЧ" 

129 Політична партія "Права воля України" 

146 Політична партія "Правда" 

159 Політична партія "Праведність" 

034 Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" 

147 Політична партія "ПРАВО І СПРАВЕДЛИВІСТЬ" 

250 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПРАВО НАРОДУ" 

253 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПРОГРЕС" 

203 Політична партія "Республіка" 

198 Політична партія "Республіканська партія "Славутич" 

188 Політична партія "Республіканців" 

236 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РІДНА КРАЇНА" 

154 Політична партія "Рідне місто" 

269 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РІДНИЙ ДІМ"  

182 Політична партія "Робітнича партія України" 

133 Політична партія "РУСИЧИ" 

215 Політична партія "РУХ ЗА РЕФОРМИ" 

205 Політична партія "Сам за себе" 

139 Політична Партія "САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА" 

189 Політична партія "Самопоміч" 

246 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ГРОМАД" 

089 Політична партія "Сила і Честь" 

221 Політична партія "Сила людей" 

207 Політична партія "СИЛА НАЦІЇ" 

213 Політична партія "Сильна Держава" 

204 Політична партія "СІРІУС" 

229 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОБОРНІСТЬ" 

111 Політична партія "Совість України" 

160 Політична партія "Солідарність правих сил"  

224 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" 

114 Політична партія "Соціал-Патріотична Асамблея Слов’ян" 

271 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛЬНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ"  

150 Політична партія "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ" 

081 Політична партія "Союз анархістів України" 

130 Політична партія "Союз Лівих Сил" 

222 Політична партія "Спілка вільних людей "Сонце" 

116 Політична партія "СПІЛЬНА ДІЯ" 

157 Політична партія "Справедлива країна" 

112 Політична партія "Справедлива Україна" 

031 Політична партія "Справжня Україна" 

281 Політична партія "Суверенна Україна" 



 

 

Код партії Повна назва політичної партії 

163 Політична партія "Твоя Україна" 

091 Політична Партія "Третя Сила" 

048 Політична партія "ТРЕТЯ УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКА" 

067 Політична партія "Трудова Україна" 

097 
Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за 

Реформи) Віталія Кличка" 

278 Політична партія "Україна завтра"  

136 Політична партія "Україна Майбутнього" 

105 Політична партія "Україна Соборна" 

219 Політична партія "Українська Галицька партія" 

286 Політична партія "Українська патріотична партія" 

218 Політична партія "Українська перспектива" 

151 Політична партія "Українська платформа"  

279 Політична партія "Українська православна асамблея"  

212 Політична партія "Українська сила" 

226 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – 

УКРОП" 

265 Політична партія "Український вибір"  

125 Політична партія "Українські соціал-демократи" 

199 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УНА-УНСО" 

175 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УСПІШНА КРАЇНА" 

128 Політична партія "Фронт Змін" 

270 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ХЕРСОНЦІ"  

225 Політична партія "Час змін" 

052 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 

019 Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" 

023 
політична партія Всеукраїнське об’єднання "ДЕМОКРАТИ 

(Демократична партія)" 

022 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 

009 політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" 

144 Політична партія Громадянський рух України 

178 політична партія ДемАльянс (Демократичний альянс) 

053 політична партія Єдиний Центр 

010 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 

043 Політична партія малого і середнього бізнесу України 

011 політична партія Народний Рух України 

071 політична партія Народний Рух України за єдність 

049 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ НОВИЙ ЧАС 

001 політична партія Республіканська платформа 

082 Політична партія України "РУСЬ ЄДИНА" 

026 Прогресивна соціалістична партія України 

169 Радикальна Партія Олега Ляшка 

096 Республіканська Партія України 

033 Республіканська Християнська партія 

185 Робітнича партія України (марксистсько-ленінська) 

006 Селянська партія України 

016 Слов’янська партія 

013 Соціал-демократична партія України 

025 Соціал-демократична партія України (об’єднана) 



 

 

Код партії Повна назва політичної партії 

005 Соціалістична партія України 

080 Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." 

085 Соціально-Християнська Партія 

110 Українська Консервативна партія 

075 Українська морська партія Сергія Ківалова 

060 Українська Народна Партія 

008 Українська Національна Консервативна партія 

124 Українська партія 

062 Українська партія "Єдність" 

104 Українська партія "Зелена планета" 

094 
Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою 

злочинністю 

072 Українська політична партія "Християнський рух" 

123 Українська республіканська партія  

021 Християнсько-Ліберальна партія України 

 

 



 

 

Додаток 15 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо 

підготовки та проведення місцевих виборів 

 

 

ПЕРЕЛІК  

відділів ведення Державного реєстру виборців,  

які передають повідомлення виборчої комісії Автономної Республіки 

Крим, обласних виборчих комісій до Центральної виборчої комісії 
 

Назва територіальної 

виборчої комісії 

Назва відділу ведення Державного 

реєстру виборців (ДРВ) 

Адреса місцезнаходження відділу ведення 

Державного реєстру виборців 

Виборча комісія 

Автономної Республіки 

Крим 

Відділ ведення ДРВ 

Залізничної районної у місті 

Сімферополі ради 

вул. Гагаріна, 18А, 

м. Сімферополь, 

Автономна Республіка Крим, 

95026 

Вінницька обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ міста 

Вінниці 

вул. 50-річчя Перемоги, 7, 

м. Вінниця, 21007  

Волинська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ Луцької 

міської ради 

вул. Богдана Хмельницького, 19, 

м. Луцьк, 43025 

Дніпропетровська 

обласна виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Красногвардійської районної у 

місті Дніпропетровську ради 

просп. Пушкіна, 65, 

м. Дніпропетровськ, 49006 

Донецька обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Краматорської міської ради 

пл. Леніна, 2, 

м. Краматорськ, 

Донецька обл., 84313 

Житомирська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Богунської районної ради 

міста Житомира 

вул. Перемоги, 55, 

м. Житомир, 10003 

Закарпатська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Ужгородської міської ради 

пл. Поштова, 3, 

м. Ужгород, 88000 

Запорізька обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ районної 

адміністрації Запорізької 

міської ради по 

Шевченківському району 

просп. Моторобудівників, 34, 

м. Запоріжжя, 69068 

Івано-Франківська 

обласна  виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ Івано-

Франківської міської ради 

вул. Грушевського, 21, 

м. Івано-Франківськ, 76004 

Київська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ апарату 

Києво-Святошинської РДА 

просп. Перемоги, 126, 

м. Київ, 03115 

Кіровоградська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

виконавчого комітету 

Кіровської районної у місті 

Кіровограді ради 

вул. Дворцова, 41/26, 

м. Кіровоград, 25006 

Луганська обласна 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Сєвєродонецької міської ради 

вул. Леніна, 32, 

м. Сєвєродонецьк, 

Луганська обл., 93400 



 

 

Назва територіальної 

виборчої комісії 

Назва відділу ведення Державного 

реєстру виборців (ДРВ) 

Адреса місцезнаходження відділу ведення 

Державного реєстру виборців 

Львівська обласна 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Шевченківської районної 

адміністрації Львівської 

міської ради 

вул. Липинського, 11, 

м. Львів, 79019 

Миколаївська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

адміністрації Ленінського 

району Миколаївської міської 

ради 

просп. Жовтневий, 1, 

м. Миколаїв, 54003 

Одеська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Приморської районної 

адміністрації Одеської міської 

ради 

вул. Канатна, 134, 

м. Одеса, 65039 

Полтавська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ Київської 

районної у місті Полтаві ради 

вул. Маршала Бірюзова, 1/2, 

м. Полтава, 36014 

Рівненська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Рівненської міської ради 

вул. Поштова, 2, 

м. Рівне, 33028 

Сумська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ Зарічного 

району міста Суми Сумської 

міської ради 

майдан Незалежності, 2, 

м. Суми, 40000 

Тернопільська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Тернопільської міської ради 

вул. Листопадова, 5, 

м. Тернопіль, 46001 

Харківська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Адміністрації Дзержинського 

району Харківської міської 

ради 

просп. Леніна, 17А, 

м. Харків, 61166 

Херсонська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Суворовської районної у місті 

Херсоні ради 

просп. Ушакова, 47, 

м. Херсон, 73003 

Хмельницька обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Хмельницької міської ради 

вул. Гагаріна, 3, 

м. Хмельницький, 29000 

Черкаська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Придніпровського району 

департаменту організаційного 

забезпечення Черкаської 

міської ради 

бульв. Шевченка, 307, 

м. Черкаси, 18036 

Чернівецька обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Першотравневої районної у 

місті Чернівцях ради 

вул. Руська, 183, 

м. Чернівці, 58023 

Чернігівська обласна  

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Новозаводської районної у 

місті Чернігові ради 

просп. Перемоги, 15, 

м. Чернігів, 14017 

 



 

 

Додаток 16 

до Порядку надання Центральній  

виборчій комісії інформації щодо 

підготовки та проведення місцевих виборів 

 

ПЕРЕЛІК  

відділів ведення Державного реєстру виборців,  

які передають повідомлення міських виборчих комісій 

міст із районним поділом до Центральної виборчої комісії 
 

Назва регіону 
Назва територіальної 

виборчої комісії 

Відділ ведення 

Державного реєстру 

виборців (ДРВ) 

Адреса місцезнаходження відділу 

ведення Державного реєстру 

виборців 

Автономна 

Республіка Крим 

Сімферопольська 

міська виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Київської районної у 

місті Сімферополі 

ради 

бульв. Франка, 25, 

м. Сімферополь, 95034 

Дніпропетровська 

область 

Дніпродзержин-

ська міська 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Заводської районної 

у місті 

Дніпродзержинськ 

ради 

просп. Леніна, 2/1, 

м. Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровська обл., 

51925 

Дніпропетровська 

міська виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Кіровської районної 

у місті 

Дніпропетровську 

ради 

вул. Ленінградська, 42, 

м. Дніпропетровськ, 49038 

Криворізька 

міська виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ 

виконкому 

Дзержинської 

районної у місті 

Кривому Розі ради 

просп. Миру, 42, 

м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 

50069 

Донецька 

область 
Горлівська міська 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Микитівської 

адміністрації 

Горлівської міської 

ради 

вул. Черняховського, 58, 

м. Горлівка, Донецька обл., 

84635 

Донецька міська 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Будьоннівської 

районної у місті 

Донецьку ради 

вул. Октября, 17, 

м. Донецьк, 83030 

Макіївська міська 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Гірницької районної 

адміністрації 

Макіївської міської 

ради 

вул. Репіна, 4, м. Макіївка, 

Донецька обл., 86155 



 

 

Назва регіону 
Назва територіальної 

виборчої комісії 

Відділ ведення 

Державного реєстру 

виборців (ДРВ) 

Адреса місцезнаходження відділу 

ведення Державного реєстру 

виборців 

Маріупольська 

міська виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Жовтневої районної 

адміністрації 

Маріупольської 

міської ради 

вул. Митрополитська, 39, 

м. Маріуполь, 

Донецька обл., 87515 

Житомирська 

область 

Житомирська 

міська виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Корольовської 

районної ради місті 

Житомира 

пл. Польова, 8, 

м. Житомир, 10009 

Запорізька 

область 

Запорізька міська 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

районної 

адміністрації 

Запорізької міської 

ради по Комунар-

ському району 

вул. Чумаченка, 32, 

м. Запоріжжя, 69104 

Кіровоградська 

область 

Кіровоградська 

міська виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ 

виконавчого 

комітету Ленінської 

районної у місті 

Кіровограді ради 

вул. Дворцова, 53/39, 

м. Кіровоград, 25006 

Львівська  

область 

Львівська міська 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Галицької районної 

адміністрації 

Львівської міської 

ради 

вул. Ф. Ліста, 1, 

м. Львів, 79000 

Луганська  

область 

Луганська міська 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

у Артемівському 

районі м. Луганська 

управління справами 

Луганської міської 

ради 

кв-л Ленінського  

комсомолу, 11, м. Луганськ, 

91006 

Миколаївська 

область 

Миколаївська 

міська виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ 

адміністрації 

Центрального 

району 

Миколаївської 

міської ради 

вул. Інженерна, 1, 

м. Миколаїв, 54001 

Одеська 

область 

Одеська міська 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Приморської 

районної 

адміністрації 

Одеської міської 

ради 

вул. Канатна, 134, 

м. Одеса, 65039 

Полтавська 

область 

Кременчуцька 

міська виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Автозаводського 

району міста 

Кременчука 

вул. 60-річчя Жовтня, 130, 

м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39623 



 

 

Назва регіону 
Назва територіальної 

виборчої комісії 

Відділ ведення 

Державного реєстру 

виборців (ДРВ) 

Адреса місцезнаходження відділу 

ведення Державного реєстру 

виборців 

Полтавська 

міська виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Октябрської 

районної у місті 

Полтаві ради 

вул. Калініна, 30, 

м. Полтава, 36028 

Сумська  

область 

Сумська міська 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Ковпаківського 

району міста Суми 

Сумської міської 

ради 

майдан Незалежності, 2, 

м. Суми, 40000 

Харківська 

область 

Харківська міська 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Адміністрації 

Київського району 

Харківської міської 

ради 

вул. Чернишевська, 55, 

м. Харків, 61002 

Херсонська 

область 

Херсонська 

міська виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Комсомольської 

районної у місті 

Херсоні ради 

вул. Суворова, 29, 

м. Херсон, 73000 

Черкаська 

область 

Черкаська міська 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Соснівського району 

департаменту 

організаційного 

забезпечення 

Черкаської міської 

ради 

бульв. Шевченка, 307, 

м. Черкаси, 18036 

Чернівецька 

область 

Чернівецька 

міська виборча 

комісія  

Відділ ведення ДРВ 

Шевченківської 

районної у місті 

Чернівцях ради 

вул. Героїв Майдану, 176, 

м. Чернівці, 58029 

Чернігівська 

область 

Чернігівська 

міська виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Деснянської 

районної у місті 

Чернігові ради 

вул. Доценка, 2, 

м. Чернігів, 14032 

місто Київ Київська міська 

виборча комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Солом’янської 

районної державної 

адміністрації у місті 

Києві 

просп. Повітрофлотський, 41, 

м. Київ, 03020 

місто Севастополь Севастопольська 

міська виборча 

комісія 

Відділ ведення ДРВ 

Нахімовської 

районної державної 

адміністрації міста 

Севастополя 

вул. Горького, 3, 

м. Севастополь, 99001   

 


