
Додаток  1 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 16 лютого 2018 року № 24 
 

 
 

ПЕРЕЛІК 
місцевих рад Житомирської області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  
29 квітня 2018 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 

Лугинський район 

1 
Лугинська селищна рада  

Лугинського району  
Житомирської області 

Миролюбівська селищна рада (смт Миролюбів), 
Великодивлинська сільська рада (села Великий 

Дивлин, Вербівка, Іванівка, Малий Дивлин), 
Жеревецька сільська рада (села Жеревці, 

Запілля, Зарічка, Рудня-Жеревці), Кремненська 
сільська рада (села Кремне, Леонівка), 

Путиловицька сільська рада (село Путиловичі), 
Старосільська сільська рада (села Старосілля, 

Нова Рудня, Нові Новаки, Новосілка), 
Степанівська сільська рада (села Степанівка, 
Старі Новаки), Топільнянська сільська рада  

(села Топільня, Миколаївка), Червоноволоцька 
сільська рада (села Червона Волока, Бобричі, 

Волошине, Красносілка) 
Попільнянський район 

2 
Корнинська селищна рада 
Попільнянського району  

Житомирської області 

Білківська сільська рада 
(села Білки, Мохначка) 

 
 
 

          Секретар  
Центральної виборчої комісії                  Т. ЛУКАШ 
 



Додаток 2 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 16 лютого 2018 року № 24 
 

 
 

ПЕРЕЛІК 
місцевих рад Запорізької області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  
29 квітня 2018 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 

Кам’янсько-Дніпровський район 

1 
Водянська сільська рада 

Кам’янсько-Дніпровського району 
Запорізької області 

Заповітненська сільська рада  
(селище Заповітне, село Степове) 

 
 
 

          Секретар  
Центральної виборчої комісії                  Т. ЛУКАШ 
 



Додаток 3 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 16 лютого 2018 року № 24 
 

 
 

ПЕРЕЛІК 
місцевих рад Харківської області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  
29 квітня 2018 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 

Чугуївський район 

1 
Чкаловська селищна рада 

Чугуївського району  
Харківської області 

Граківська сільська рада  
(села Гракове, Ртищівка, селище Залізничне) 

 
 
 

          Секретар  
Центральної виборчої комісії                  Т. ЛУКАШ 



Додаток 4  
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 16 лютого 2018 року № 24 
 

 
 

ПЕРЕЛІК 
місцевих рад Чернівецької області,  

у яких призначаються додаткові місцеві вибори  
29 квітня 2018 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 

Черепковецька сільська рада  
(села Черепківці, Новий Вовчинець) 

 
 
 

          Секретар  
Центральної виборчої комісії                  Т. ЛУКАШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


