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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Територія – 13,9 тис. кв. км 

 

1. Адміністративно-територіальний устрій  

 

районів – 14 

міст обласного значення – 5 

міст районного значення – 10 

селищ – 24 

сіл – 765 
 

 

органи місцевого 
самоврядування 

кількість рад 
кількість 
депутатів 

обласна рада 1 114 

районні ради 14 990 

міські ради 
(міст обласного значення) 

5 240 

міські ради 
(міст районного значення) 

10 332 

селищні ради 24 594 

сільські ради 477 7992 

Всього: 531 10262 

 

2. Населення (тис. осіб) – 1381,8 
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ВІДОМОСТІ 
про адміністративно-територіальний устрій  

Івано-Франківської області  

Кількість рад 

№ 
з/п 

Назва районів 
і міст обласного 

значення 

міських 
обласного 
значення 

міських 
районного 
значення 

селищних сільських 

Кількість 
сільських 
населених 
пунктів 

1 Богородчанський – – 2 30 39 

2 Верховинський – – 1 21 42 

3 Галицький – 2 1 38 68 

4 Городенківський – 1 1 31 48 

5 Долинський – 1 1 29 42 

6 Калуський – – 1 27 53 

7 Коломийський – – 3 47 80 

8 Косівський – 1 2 37 42 

9 Надвірнянський – 1 3 27 43 

10 Рогатинський – 1 1 43 87 

11 Рожнятівський – – 3 28 48 

12 Снятинський – 1 1 31 47 

13 Тисменицький – 1 2 41 48 

14 Тлумацький – 1 1 32 57 

15 м. Болехів 1 – – 6 11 

16 
м. Івано-
Франківськ 

1 – – 5 5 

17 м. Калуш 1 – – – – 

18 м. Коломия 1 – – – – 

19 м. Яремче 1 – 1 4 5 

 Усього 5 10 24 477 765 
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Депутати Івано-Франківської обласної ради  
шостого демократичного скликання 

 

Адамович Сергій Васильович 04.10.1976 року 
народження, член ВО “Свобода”, професор кафедри теорії 
та історії держави і права Юридичного інституту 
Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, від Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, 
одномандатний мажоритарний виборчий округ № 44, 
м. Івано-Франківськ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Павла ІІ,  
буд. 27, кв. 119. Тел. сл. 59-61-33 

Андрусяк Михайло Миколайович 05.12.1955 року 
народження, безпартійний, голова правління ПАТ 
“Коломийська друкарня ім. Шухевича”, від політичної 
партії “Наша Україна”, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Коломия, вул. Весняна, буд. 6, кв. 1.  
Тел. сл. (03433) 2-34-06 

 

Артемович Іван Михайлович 10.07.1960 року 
народження, безпартійний, голова правління ПАТ “Хутро-
фірма “Тисмениця”, від політичної партії “Відродження”, 
одномандатний мажоритарний виборчий округ № 37, 
Тисменицький район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 
буд. 16а, кв. 3. Тел. сл. 58-50-01 

 

Артим Василь Іванович 09.08.1957 року народження, 
член ВО “Батьківщина”, головний редактор газети “Рідна 
земля”, від Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, 
багатомандатний виборчий округ 

Проживає: с. Загвіздя Тисменицького району,  
вул. Березова, буд. 39. Тел. сл. 77-93-30 

 

Бабій Ольга Михайлівна 14.08.1955 року народження, 
член політичної партії “Наша Україна”, генеральний 
директор обласного телебачення “Галичина”, від 
політичної партії “Наша Україна”, багатомандатний 
виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 149,  
кв. 67. Тел. сл. 75-80-50 
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Бабій Юрій Юрійович 18.11.1977 року народження, 
голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, 
фінансів, податків та інвестицій, від політичної партії 
“Фронт Змін”, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 31. 
Тел. сл. 55-64-85 

 

Бартошак Володимир Анатолійович 01.03.1972 року 
народження, член Партії регіонів, голова правління 
АТ “Пирятинський сирзавод” (Полтавська область), від 
Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Пирятин, вул. Сумська, буд. 1 

Бежук Василь Михайлович 01.01.1952 року народження, 
безпартійний, директор ТзОВ “Тетра” ЛТД, від 
Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, багатомандат-
ний виборчий округ 

Проживає: м. Коломия, вул. Старогончарна, буд. 10.  
Тел. сл. (03433) 3-88-76 

 

Беляшова Ганна Павлівна 12.09.1952 року народження, 
член політичної партії “Наша Україна”, заступник 
керуючого справами – начальник відділу організаційного 
забезпечення виконавчого апарату Івано-Франківської 
обласної ради, від політичної партії “Наша Україна”, 
багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 49,  
кв. 12. Тел. сл. 2-25-35 

 

Береговський Зіновій Леонідович 27.03.1945 року 
народження, член політичної партії “Наша Україна”, 
пенсіонер, від політичної партії “Наша Україна”, 
одномандатний мажоритарний виборчий округ № 9, 
Галицький район 

Проживає: с. Угринів Тисменицького району, вул. Вільна, 
буд. 30 
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Білик Роман Павлович 24.01.1964 року народження, член 
партії “За Україну!”, від політичної партії “За Україну!”, 
одномандатний мажоритарний виборчий округ № 35, 
Снятинський район 

Проживає: с-ще Заболотів, Снятинського району,  
вул. Шевченка, буд. 26а. Тел. 067-675-09-80 

 

Болюк Зінаїда Андріївна 19.10.1956 року народження, 
член Української Народної Партії, заступник директора 
департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту – 
начальник управління освіти і науки Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації, від Української Народної 
Партії, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Рогатин, вул. Шевченка, буд. 71а.  
Тел. сл. 55-21-34 

 

Брус Василь Хомич 27.07.1954 року народження, 
безпартійний, директор департаменту агропромислового 
розвитку – заступник голови Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації, від Народної Партії, одномандат-
ний мажоритарний виборчий округ № 1, Богородчанський 
район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Павлика, буд. 10а,  
кв. 4. Тел. сл. 55-60-37 

Будз Володимир Іванович 24.02.1966 року народження, 
член ВО “Батьківщина”, голова спостережної ради 
ВАТ “Тернопільгаз”, від Всеукраїнського об’єднання 
“Батьківщина”, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 30, кв. 1.  
Тел. сл. (03435) 2-41-53 

Винник Михайло Іванович 08.06.1955 року народження, 
безпартійний, президент корпорації “Гал-продукт”, від 
Української Народної Партії, одномандатний мажоритар-
ний виборчий округ № 29, Рогатинський район 

Проживає: м. Рогатин, вул. Перегінська, буд. 25.  
Тел. сл. (03435) 2-19-00 
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Вишиванюк Михайло Васильович 13.10.1952 року 
народження, член Партії регіонів, голова Івано-Франківсь-
кої обласної державної адміністрації, від Партії регіонів, 
одномандатний мажоритарний виборчий округ № 52, 
м. Коломия 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Т. Цьоклера, буд. 9б, 
кв. 2. Тел. сл. 55-22-91, 55-20-07 

 

Вівчарик Василь Петрович 01.04.1949 року народження, 
безпартійний, голова ТзОВ “Злагода-4”, від Української 
республіканської партії “Собор”, одномандатний мажори-
тарний виборчий округ № 11, Городенківський район 

Проживає: м. Коломия, вул. Верещинського, буд. 51, кв. 1.  
Тел. сл. (03433) 6-12-40 

Волковецький Степан Васильович 30.01.1947 року 
народження, безпартійний, голова Івано-Франківського 
обласного об'єднання Всеукраїнського товариства “Просві-
та” імені Т. Шевченка, від Всеукраїнського об’єднання 
“Батьківщина”, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Львівська, буд. 13,  
кв. 4. Тел. сл. 2-38-67 

Гдичинський Богдан Петрович 10.10.1957 року 
народження, безпартійний, радник Голови Вищої ради 
юстиції України, від Партії регіонів, одномандатний 
мажоритарний виборчий округ № 53, м. Коломия 

Проживає: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 8а, кв. 74. 
Тел. сл. (044) 226-23-02 

Гнип Михайло Петрович 07.11.1949 року народження, 
безпартійний, заступник голови правління – технічний 
директор ВАТ “Укрнафта”, від Української партії, 
одномандатний мажоритарний виборчий округ № 13, 
Долинський район 

Проживає: м. Київ, вул. Хмельницького, буд. 80, кв. 2.  
Тел. сл. (044) 239-14-79, 272-59-22, 451-83-70 
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Гоголь Ярослава Михайлівна 01.08.1966 року 
народження, член ВО “Батьківщина”, приватний підприє-
мець, від Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, 
багатомандатний виборчий округ 

Проживає: с-ще Богородчани, вул. 550-річчя, буд. 9.  
Тел. сл. (03471) 2-41-65 

 

Головчак Василь Федорович 05.09.1964 року 
народження, член Української Народної Партії, заступник 
директора департаменту екології та природних ресурсів 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації, від 
Української Народної Партії, багатомандатний виборчий 
округ 

Проживає: с.Новиця Калуського району, вул. Петрушевича, 
буд. 60. Тел. сл. 77-51-83 

Голубчак Олексій Іванович 13.12.1956 року народження, 
член Народної партії, начальник обласного управління 
лісового та мисливського господарства, від Народної 
Партії, одномандатний мажоритарний виборчий округ 
№ 33, Рожнятівський район 

Проживає: м.Івано-Франківськ, вул. Відкрита, буд. 18,  
кв. 17. Тел. сл. 55-22-59 

Грабовецький Володимир Миколайович 13.06.1977 року 
народження, член Української Республіканської Партії, 
голова благодійної організації “Всеукраїнський 
благодійний фонд Юрія Дерев’янка”, від Української 
республіканської партії, одномандатний виборчий округ 
№ 25 

Проживає: м.Надвірна, вул. Коцюбинського, буд. 29.  

Гусак Руслан Олегович 15.07.1972 року народження, член 
Партії регіонів, заступник голови Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації, від Партії регіонів, 
багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ,  
вул. Українських Декабристів, буд. 44а. Тел. сл. 55-65-66 
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Данилишин Іван Ярославович 15.11.1965 року 
народження, тренер-викладач фізкультурно-спортивного 
комплексу “Локомотив”, м. Коломия, від політичної партії 
“Фронт Змін”, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Коломия, вул. Степана Бандери, буд. 69а,  
кв. 5. Тел. сл. (03433) 3-35-33 

 

Данів Іван Михайлович 22.10.1962 року народження, 
безпартійний, керуючий справами – заступник керівника 
виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради, від 
Української партії, одномандатний мажоритарний 
виборчий округ № 18, Калуський район 

Проживає: с. Завій Калуського район, вул. Данила 
Галицького, буд. 99. Тел. сл. 55-21-13 

 

Дейчаківський Ігор Іванович 13.02.1963 року 
народження, член ВО “Свобода”, директор Української 
гімназії № 1 Івано-Франківської міської ради, від 
Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, багатомандатний 
виборчий округ 

Проживає: с. Ямниця Тисменицького району,  
вул. Степана Бандери, буд. 10. Тел. сл. 58-36-73 

 

Джура Олександр Дмитрович 29.04.1953 року народжен-
ня, безпартійний, директор Бурштинського енергетичного 
коледжу Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, від політичної партії “Наша 
Україна”, одномандатний мажоритарний виборчий округ 
№ 8, Галицький район 

Проживає: м. Бурштин Галицького району, вул. Проектна, 
буд. 4. Тел. сл. (03438) 42-331 

Дзвінчук Дмитро Іванович 18.10.1956 року народження, 
декан факультету управління та інформаційної діяльності, 
завідувач кафедри державного управління Івано-
Франківського національного технічного університету 
нафти і газу, від політичної партії “Фронт Змін”, 
багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, буд. 48,  
кв. 10. Тел. сл. 77-63-41 
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Дзеса Остап Васильович 04.02.1953 року народження, 
член політичної партії “Наша Україна”, заступник голови 
Івано-Франківської обласної ради, від політичної партії 
“Наша Україна”, одномандатний мажоритарний виборчий 
округ № 15, Долинський район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери,  
буд. 10б, кв. 61. Тел. сл. 55-63-11 

Дрінь Роман Миколайович 29.04.1958 року народження, 
безпартійний, завідувач акушерсько-гінекологічного від-
ділення Долинської центральної районної лікарні, від 
політичної партії “Наша Україна”, одномандатний 
мажоритарний виборчий округ № 48, м. Болехів 

Проживає: м. Болехів, вул. Данила Галицького, буд. 64,  
кв. 2. Тел. сл. (03437) 2-54-00, 2-54-01 

 

Дронь Анатолій Володимирович 28.06.1962 року 
народження, член ВО “Батьківщина”, помічник-консуль-
тант народного депутата України, від Всеукраїнського 
об’єднання “Батьківщина”, багатомандатний виборчий 
округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Стуса, буд. 17, кв. 88. 
Тел. сл. 50-88-66 

Дуб Наталія Михайлівна 11.03.1962 року народження, 
безпартійна, начальник фінансового управління виконав-
чого комітету Болехівської міської ради, від Української 
республіканської партії “Собор”, одномандатний мажори-
тарний виборчий округ № 47, м. Болехів 

Проживає: с. Тисів Болехівської міської ради,  
вул. Грушевського, буд. 99 а. Тел. сл. (03437) 3-46-95 

Дякур Дмитро Дмитрович 12.04.1958 року народження, 
член ВО “Батьківщина”, начальник філії “Снятинський 
райавтодор” ДП “Івано-Франківський облавтодор”, від 
Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, одномандат-
ний мажоритарний виборчий округ № 34, Снятинський 
район 

Проживає: с. Горішнє Залуччя Снятинського району,  
вул. Черемшини, буд. 26. Тел. сл. (03476) 2-50-89 
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Єфімчук Ярослав Володимирович 29.04.1962 року 
народження, член партії Народний Рух України, керівник 
управи Івано-Франківської крайової організації Народного 
Руху України, від Народного Руху України, багатомандат-
ний виборчий округ 

Проживає: с. Радча Тисменицького району, вул. Церковна, 
буд. 11. Тел. сл. 3-21-23, 55-25-82 

 

Загурський Олег Васильович 02.12.1986 року 
народження, член ВО “Свобода”, приватний підприємець, 
від Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, багатомандат-
ний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, буд. 19,  
кв. 26  

 

Захарук Дмитро Васильович 15.02.1940 року 
народження, безпартійний, пенсіонер, співголова обласної 
організації “Народний комітет захисту України”, від 
Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, багатомандат-
ний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 30,  
кв. 17. Тел. сл. 59-52-42 

 

Зелінський Микола Романович 20.12.1977 року 
народження, член ВО “Батьківщина”, від Всеукраїнського 
об’єднання “Батьківщина”, одномандатний мажоритарний 
виборчий округ № 38, Тисменицький район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, буд. 12, 
кв. 6. 

 

Іванишин Володимир Васильович 24.09.1973 року 
народження, директор ТзОВ “Тикаферлюкс”, від 
політичної партії “Фронт Змін”, багатомандатний виборчий 
округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 117б, 
кв. 8. Тел. сл. 58-59-28 
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Івасюк Ігор Миколайович 11.05.1982 року народження, 
член ВО “Свобода”, приватний підприємець, від 
Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, багатомандатний 
виборчий округ 

Проживає: м. Надвірна, вул. Данила Галицького, буд. 2,  
кв. 71 

Карабін Мирослав Євгенович 19.06.1960 року 
народження, член Партії “Відродження”, заступник 
директора департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та 
спорту – начальник управління спорту Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації, від політичної партії 
“Відродження”, одномандатний мажоритарний виборчий 
округ № 4, Верховинський район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, буд. 85, 
корп. 2, кв. 92. Тел. сл. 55-18-49 

 

Келестин Юрій Васильович 26.09.1964 року народження, 
безпартійний, голова наглядової ради ЗАТ “Техно-центр”, 
від Партії регіонів, одномандатний мажоритарний 
виборчий округ № 30, Рогатинський район 

Проживає: м. Рогатин, вул. Коцюбинського, буд. 2, кв. 40. 
Тел. сл. (03435) 2-11-51 

 

Книшук Петро Васильович 12.07.1960 року народження, 
член ВО “Батьківщина”, директор ТзОВ “Прут-Генетик”, 
від Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, одноман-
датний мажоритарний виборчий округ № 21, 
Коломийський район 

Проживає: с. Перерив Коломийського району, 
 вул. Довбуша, буд. 7. Тел. сл. (03433) 5-55-35 

 

Ковальчук Володимир Дмитрович 13.08.1963 року 
народження, член Української партії, перший заступник 
начальника головного управління юстиції в Івано-Фран-
ківській області, від Української партії, багатомандатний 
виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 117, 
кв. 6. Тел. сл. 78-40-21, 75-06-51 
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Кондрат Іван Миколайович 19.04.1955 року народження, 
безпартійний, приватний підприємець, від Української 
партії, одномандатний мажоритарний виборчий округ 
№ 16, Калуський район 

Проживає: м. Калуш, вул. Сірка, буд. 8а.  
Тел. сл. (03472) 6-11-71 

 

Костинюк Богдан Іванович 06.09.1958 року народження, 
член партії Народний Рух України, від Народного Руху 
України, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Л. Курбаса, буд. 9,  
кв. 5 

 

Кость Наталія Василівна 04.02.1955 року народження, 
член партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за 
Реформи) Віталія Кличка", провідний спеціаліст з реклами 
ТОВ “Карпатнафтохім”, від політичної партії "УДАР 
(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія 
Кличка", багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м.Калуш, проспект Лесі Українки, буд. 12, 
кв. 62. Тел. сл. (03472) 7-32-88 

 

Кузьма Микола Миколайович 24.05.1969 року 
народження, член ВО “Батьківщина”, помічник-консуль-
тант народного депутата України, від Всеукраїнського 
об’єднання “Батьківщина”, багатомандатний виборчий 
округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила,  
буд. 16а, кв. 13.  

Кулай Ігор Йосипович 06.03.1962 року народження, 
директор МП “Біла Лілея”, від політичної партії “Фронт 
Змін”, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Городенка, вул. І.Чайки, буд. 7 
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Кучер Михайло (Богдан) Михайлович 21.08.1957 року 
народження, безпартійний, головний редактор відділу 
художніх – просвітницьких програм Івано-Франківської 
обласної державної телерадіокомпанії “Карпати”, від 
Української Народної Партії, багатомандатний виборчий 
округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Миколайчука, буд. 16, 
кв. 18. Тел. сл. 3-10-09 

 

Левицький Олександр Михайлович 28.05.1980 року 
народження, член ВО “Батьківщина”, перший заступник 
голови Івано-Франківської обласної ради, від Всеукраїнсь-
кого об’єднання “Батьківщина”, одномандатний мажори-
тарний виборчий округ № 20, Коломийський район 

Проживає: с-ще Отинія Коломийського району.  
Тел. сл. 55-22-79 

 

Лукань Ігор Михайлович 16.07.1970 року народження, 
член Партії регіонів, директор ТзОВ “Укрспецбуд”, від 
Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька,  
буд. 193, кв. 33. Тел. сл. 55-65-36 

 

Ляхович Галина Іванівна 16.01.1966 року народження, 
безпартійна, директор Івано-Франківського інституту 
менеджменту Тернопільського національного економіч-
ного університету, від Української партії, одномандатний 
мажоритарний виборчий округ № 17, Калуський район 

Проживає: с. Голинь Калуського району, вул. Коновальця, 
буд. 19/2. Тел. сл. 77-30-90, ф. 77-30-94 

 

 

Матвійчук Ігор Володимирович 03.05.1963 року 
народження, безпартійний, перший заступник Калуського 
міського голови, від Української партії, одномандатний 
мажоритарний виборчий округ № 49, м. Калуш 

Проживає: м. Калуш, вул. Коновальця, буд. 7, кв. 29.  
Тел. сл. (03472) 6-61-17 
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Матійчик Василь Олександрович 22.06.1962 року 
народження, безпартійний, перший віце-президент, 
генеральний директор Асоціації платників податків 
України, від Української республіканської партії “Собор”, 
одномандатний мажоритарний виборчий округ № 10, 
Городенківський район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 103, 
кв. 3. Тел. сл. (044) 351-19-20 

Мельник Михайло Григорович 26.01.1961 року 
народження, член ВО “Свобода”, викладач Державного 
вищого навчального закладу “Івано-Франківський коледж 
фізичного виховання”, від Всеукраїнського об’єднання 
“Свобода”, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: с. Крихівці Івано-Франківської міської ради, 
вул. Крихівецька, буд. 200. Тел. сл. 53-93-60 

 

Мердух Михайло Орестович 02.05.1951 року народження, 
безпартійний, директор приватного підприємства “Сиву-
ля”, від Народної Партії, одномандатний мажоритарний 
виборчий округ № 31, Рожнятівський район 

Проживає: с. Вільхівка Рожнятівського району,  
вул. Шевченка, буд. 50. Тел. сл. (03474) 2-11-80 

 

Митник Зіновій Миколайович 02.09.1954 року 
народження, безпартійний, директор Національного 
інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, 
від Партії регіонів, одномандатний мажоритарний 
виборчий округ № 54, м. Коломия 

Проживає: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 4д, 
кв. 15 Тел. сл. (044) 454-20-50, ф. (044) 497-13-74 

Мулик Роман Миронович 18.06.1973 року народження, 
член Партії регіонів, генеральний директор будівельної 
фірми “МОМ”, від Партії регіонів, багатомандатний 
виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, буд. 46, 
корп. 2, кв. 70 
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Насалик Сергій Степанович 14.01.1974 року народження, 
член Української партії, Голова спостережної ради ТзОВ 
“СП “Галпласт”, від Української партії, одномандатний 
мажоритарний виборчий округ № 28, Рогатинський район 

Проживає: м. Рогатин, вул. Галицька, буд. 100а.  
Тел. сл. (03435) 34-554 

 

Негрич Михайло Михайлович 01.01.1955 року 
народження, член Народної партії, голова Коломийської 
районної державної адміністрації, від Народної Партії, 
одномандатний мажоритарний виборчий округ № 19, 
Коломийський район 

Проживає: с. Королівка Коломийського району,  
вул. Заводська, буд. 7. Тел. сл. (03433) 4-70-30 

 

Неміш Віктор Дмитрович 16.05.1986 року народження, 
член ВО “Свобода”, приватний підприємець, від 
Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, багатомандатний 
виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 12, 
кв. 1 

 

Неміш Дмитро Васильович 05.07.1960 року народження, 
завідувач відділом інформації Прикарпатської дослідної 
станції, від політичної партії “Фронт Змін”, 
багатомандатний виборчий округ 

Проживає: с. П’ядики Коломийського району,  
вул. Наукова, буд. 3а, кв. 4. Тел. сл. (03433) 9-73-54 

Олійник Володимир Євгенович 30.05.1981 року 
народження, член політичної партії “Наша Україна”, від 
політичної партії “Наша Україна”, багатомандатний 
виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Сагайдачного, буд. 82 
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Олійник Ігор Мирославович 01.04.1955 року 
народження, член політичної партії “Наша Україна”, 
генеральний директор ТзОВ “Житлобуд Сервіс Плюс”, від 
політичної партії “Наша Україна”, багатомандатний 
виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 
буд. 137, кв. 2. Тел. сл. 4-43-85 

Олінійчук Микола Дмитрович 07.06.1952 року 
народження, безпартійний, перший заступник директора 
департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації, від Народної Партії, 
одномандатний мажоритарний виборчий округ № 12, 
Городенківський район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Білозіра, буд. 2а, кв. 5. 
Тел. сл. 55-20-14 

Павлів Роман Михайлович 01.01.1962 року народження, 
безпартійний, директор ТзОВ “СП “Будучність”, від 
Української партії, одномандатний мажоритарний 
виборчий округ № 32, Рожнятівський район 

Проживає: с-ще Рожнятів, вул. Яремчука, буд. 26.  
Тел. сл. (03472) 6-32-47 

 

Палійчук Микола Васильович 17.08.1971 року 
народження, член партії "УДАР (Український Демократич-
ний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", доцент кафедри 
державного управління Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, від політичної партії 
“Наша Україна”, одномандатний мажоритарний виборчий 
округ № 55, м. Яремче 

Проживає: с-ще Ворохта Яремчанської міської ради,  
вул. Довбуша, буд. 8а. Тел. сл. 2-54-54 

 

Парфан Тарас Дмитрович 29.03.1968 року народження, 
член партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за 
Реформи) Віталія Кличка", адвокат, від політичної партії 
“Наша Україна”, одномандатний мажоритарний виборчий 
округ № 2, Богородчанський район 

Проживає: с. Підгір’я Богородчанського району,  
вул. Шевченка 
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Петрів Василь Іванович 23.10.1957 року народження, 
безпартійний, голова Калуської районної державної 
адміністрації, від Української партії, одномандатний 
мажоритарний виборчий округ № 51, м. Калуш 

Проживає: м. Калуш, пр. Лесі Українки, буд. 12, кв. 168. 
Тел. сл. (03472) 6-03-01, 6-02-09 

 

Піцуряк Манолій Васильович 05.11.1957 року 
народження, член ВО “Свобода”, головний лікар 
Солотвинської районної лікарні Богородчанського району, 
від Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, одномандатний 
мажоритарний виборчий округ № 3, Богородчанський 
район 

Проживає: с. Дзвиняч Богородчанського району,  
вул. Степаняка, буд. 25, кв. 5. Тел. сл. (03471) 41-2-46 

Плотніков Сергій Вікторович 28.02.1971 року 
народження, безпартійний, голова Долинської районної 
державної адміністрації, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, буд. 147, 
кв. 79. Тел. сл. (03477) 2-70-01 

 

Поліш Володимир Віталійович 28.02.1975 року 
народження, безпартійний, директор філії “Івано-
Франківський РЕМ” ПАТ “Прикарпаттяобленерго”, від 
політичної партії “Наша Україна”, одномандатний 
мажоритарний виборчий округ № 41, Тлумацький район 

Проживає: м. Тисмениця, вул. Сірка, буд. 38.  
Тел. сл. 59-40-39 

Попадинець Руслан Дмитрович 15.02.1969 року 
народження, голова Івано-Франківської кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, головний партнер АО 
“Західноукраїнська правнича компанія”, багатомандатний 
виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Саєвича, буд. 5а, 
кв. 4. Тел. сл. 71-32-54 
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Попович Василь Борисович 16.04.1984 року народження, 
член ВО “Свобода”, директор комунального підприємства 
обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв 
воєн, депортацій та репресій політичних режимів 
“Пам’ять”, від Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, 
багатомандатний виборчий округ 

Проживає: с. Драгомирчани Тисменицького району,  
вул. Нова, буд. 4.  

 

Попович Володимир Васильович 10.07.1960 року 
народження, безпартійний, перший заступник директора 
департаменту економіки Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації, від Народної Партії, 
одномандатний мажоритарний виборчий округ № 26, 
Надвірнянський район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Кармелюка, буд. 2,  
кв. 33. Тел. сл. 78-41-30, факс 55-26-10 

 

Пушик Степан Григорович 26.01.1944 року народження, 
член політичної партії “Наша Україна”, професор кафедри 
української літератури інституту філології Прикарпат-
ського національного університету імені Василя Стефани-
ка, від політичної партії “Наша Україна”, багатомандатний 
виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, буд. 56,  
кв. 2. Тел. сл. 59-60-74 

 

Різник Микола Павлович 22.02.1977 року народження, 
член ВО “Свобода”, помічник-консультант народного 
депутата України, від Всеукраїнського об’єднання 
“Свобода”, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, буд. 7а, 
кв. 12 

Романчук Андрій Володимирович 20.07.1978 року 
народження, керуючий партнер ТОВ “ЮК “Моріс Груп”, 
від політичної партії “Фронт Змін”, багатомандатний 
виборчий округ 

Проживає: с. Чукалівка Тисменицького району,  
вул. О. Гончара, 17. Тел. сл. (044) 220-10-58 
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Романюк Юрій Дмитрович 24.04.1966 року народження, 
член ВО “Батьківщина”, приватний підприємець, від 
Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, багатомандат-
ний виборчий округ 

Проживає: м. Коломия, вул. Театральна, буд. 22, кв. 3.  
Тел. сл. (03433) 4-70-53, 4-70-52 

Семенюк Микола Федорович 06.03.1958 року 
народження, безпартійний, пенсіонер, від Української 
партії, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Південний Бульвар, 
буд. 41, кв. 12 

 

Семко Володимир Богданович 05.10.1958 року 
народження, член ВО “Свобода”, директор пластового 
табору-музею “Сокіл”, від Всеукраїнського об’єднання 
“Свобода”, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: с-ще Перегінське Рожнятівського району,  
вул. Мазепи, 8 

 

Сендерський Сергій Михайлович 14.04.1958 року 
народження, безпартійний, радник голови Державного 
агентства автомобільних доріг України, від Партії регіонів, 
багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Богунська, буд. 3,  
кв. 1.  

 

Сенів Василь Іванович 06.01.1964 року народження, 
голова Тлумацької районної державної адміністрації, від 
Народної Партії, одномандатний мажоритарний виборчий 
округ № 40, Тлумацький район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Горбачевського,  
буд. 14, кв. 16. Тел. сл. (03479) 2-11-40 
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Середюк Ігор Миколайович 17.04.1980 року народження, 
член ВО “Свобода”, інженер з комп’ютерних систем ДП 
“Інформаційний простір” Міністерства юстиції України, 
від Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, багатомандат-
ний виборчий округ 

Проживає: м. Надвірна, вул. О. Степанівни, буд. 6б, кв. 4. 

Сідаш Арсен Васильович 29.04.1979 року народження, 
член партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за 
Реформи) Віталія Кличка", заступник голови обласної 
організації політичної партії “УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка”, від 
політичної партії “УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка”, багатомандатний 
виборчий округ 

Проживає: с. Тисменичани Надвірнянського району,  
вул. Шевченка, буд. 10 

 

Скоропад Тарас Ярославович 05.05.1959 року 
народження, безпартійний, головний лікар Лисецької 
центральної районної лікарні Тисменицького району, від 
політичної партії “Відродження”, одномандатний мажори-
тарний виборчий округ № 39, Тисменицький район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська,  
буд. 12, кв. 4. Тел. сл. (03436) 4-12-52 

 

Скрипничук Василь Михайлович 22.06.1958 року 
народження, член ВО “Свобода”, голова Івано-Франківсь-
кої обласної ради, від Всеукраїнського об’єднання 
“Свобода”, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: с. Угринів Тисменицького району,  
вул. Тролейбусна, буд. 32, кв. 106. Тел. сл. 55-18-93 

Соляник Богдан Степанович 07.07.1960 року 
народження, член ВО “Свобода”, приватний підприємець, 
від Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, багатомандат-
ний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Зв’язкова, буд. 20,  
кв. 2 
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Струтинський Роман Йосипович 03.02.1949 року 
народження, безпартійний, заступник начальника НГВУ 
“Надвірнанафтогаз”, від Української Народної Партії, 
одномандатний мажоритарний виборчий округ № 6, 
Верховинський район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Медична, буд. 24. Тел. 
сл. (0275) 2-30-80, 50-18-75 

 

Табачук Оксана Титівна 27.03.1969 року народження, 
член Української партії, заступник Калуського міського 
голови, від Української партії, одномандатний мажоритар-
ний виборчий округ № 50, м. Калуш 

Проживає: м. Калуш, вул. Підвальна, буд. 6, кв.6.  

Ткачівський Ярослав Васильович 14.08.1957 року 
народження, член ВО “Свобода”, відповідальний секретар 
Івано-Франківської обласної організації Національної 
спілки письменників України, від Всеукраїнського 
об’єднання “Свобода”, одномандатний мажоритарний 
виборчий округ № 7, Галицький район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Берегова, буд. 6.  
Тел. сл. 2-30-06 

 

Троценко Андрій Володимирович 01.04.1975 року 
народження, член ВО “Батьківщина”, голова правління 
благодійної організації “Екологічний форум Прикарпаття”, 
від Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, багатоман-
датний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Сторіччя Червоного 
Хреста, буд. 1. Тел. сл. 50-19-42 

Угрин Іван Михайлович 08.08.1960 року народження, 
член ВО “Батьківщина”, помічник-консультант народного 
депутата України, від Всеукраїнського об’єднання 
“Батьківщина”, одномандатний виборчий округ № 36 

Проживає: с. Белелуя Снятинського району, вул. Н. 
Кобринської, буд. 76. 
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Ульванська Ярослава Степанівна 27.08.1955 року 
народження, безпартійна, заступник директора департа-
менту соціальної політики – начальник управління праці 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації, від 
Української партії, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Горбачевського,  
буд. 7, кв. 32. Тел. сл. 2-27-73 

Фальбійчук Юрій Юрійович 10.03.1958 року 
народження, член Народної партії, директор ДП “Кутське 
лісове господарство”, від Народної Партії, одномандатний 
мажоритарний виборчий округ № 24, Косівський район 

Проживає: с-ще Яблунів Косівського району,  
вул. Довбуша, буд. 10. Тел. сл. (03478) 3-66-44 

Федорців Сергій Іванович 17.02.1977 року народження, 
член ВО “Свобода”, начальник відділу правового та 
кадрового забезпечення виконавчого апарату Івано-
Франківської обласної ради, від Всеукраїнського 
об’єднання “Свобода”, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, буд. 27а,  
кв. 10. Тел. сл. 55-19-22 

 

Фейчук Віталій Васильович 22.06.1975 року народження, 
інженер спільного українсько-канадського підприємства 
“Коломийська нафтогазова компанія” “Дельта”, від 
політичної партії “Фронт Змін”, одномандатний 
мажоритарний виборчий округ № 23, Косівський район 

Проживає: с. Старі Кути Косівського району, вул. Банська, 
буд. 9а. Тел. сл. (03433) 50-685 

Фелик Олександр Іванович 19.02.1968 року народження, 
член Партії регіонів, генеральний директор 
ТзОВ “Легенда-Ф”, від Партії регіонів, багатомандатний 
виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності,  
буд. 34а, кв. 49а. Тел. сл. 72-37-36 
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Харук Іван Іванович 01.06.1984 року народження, член 
ВО “Свобода”, спеціальний кореспондент Івано-
Франківського обласного телебачення “Галичина”, від 
Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, одномандатний 
виборчий округ № 43 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, буд. 10. 
Тел. сл. 55-60-19 

 

Хованець Тарас Михайлович 11.07.1968 року 
народження, член ВО “Батьківщина”, директор ТзОВ 
“Богдан-Авто Івано-Франківськ”, від Всеукраїнського 
об’єднання “Батьківщина”, багатомандатний виборчий 
округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Дашевського, буд. 16, 
кв. 2. Тел. сл. 50-97-55 

 

Хопта Володимир Іванович 20.04.1971 року народження, 
приватний підприємець, від політичної партії “Фронт 
Змін”, одномандатний мажоритарний виборчий округ № 
27, Надвірнянський район 

Проживає: м. Надвірна, провулок Богуна, буд. 3.  
Тел. сл. (03475) 2-91-71, 2-36-70 

 

Черневий Юрій Іванович 12.02.1964 року народження, 
безпартійний, директор Прикарпатського лісогосподарсь-
кого коледжу, від Української республіканської партії 
“Собор”, одномандатний мажоритарний виборчий округ 
№ 46, м. Болехів 

Проживає: м. Болехів, вул. Коновальця, буд. 21.  
Тел. сл. (03437) 3-46-68 

 

Шевченко Олександр Леонідович 08.04.1971 року 
народження, безпартійний, директор ТзОВ “Скорзонера”, 
від політичної партії “Наша Україна”, одномандатний 
мажоритарний виборчий округ № 57, м. Яремче 

Проживає: м. Коломия, вул. Новодворського, буд. 8.  
Тел. сл. 55-91-84 
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Шевчук Ігор Михайлович 05.10.1980 року народження, 
член ВО “Свобода”, помічник-консультант народного 
депутата України, від Всеукраїнського об’єднання 
“Свобода”, одномандатний мажоритарний виборчий округ 
№ 45, м. Івано-Франківськ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Повстанців, буд. 76. 
Тел. сл. 71-67-38 

Шинкарук Ярослав Іванович 07.12.1956 року 
народження, безпартійний, голова Косівської районної 
державної адміністрації, від політичної партії “Відроджен-
ня”, одномандатний мажоритарний виборчий округ № 22, 
Косівський район 

Проживає: с-ще Верховина, вул. Івана Франка, буд. 77.  
Тел. сл. (03478) 2-48-45 

Шкіндюк Іван Юрійович 01.09.1970 року народження, 
безпартійний, начальник Державної податкової інспекції у 
Верховинському районі, від Партії регіонів, одномандат-
ний мажоритарний виборчий округ № 5, Верховинський 
район 

Проживає: с. Красноїлля Верховинського району.  
Тел. сл. (03432) 2-17-57, 2-22-90 

 

Шкутяк Петро Зіновійович 04.08.1980 року народження, 
член політичної партії “Наша Україна”, заступник 
директора комунального підприємства “Єдиний 
розрахунковий центр”, від політичної партії “Наша 
Україна”, одномандатний мажоритарний виборчий округ 
№ 14, Долинський район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Павлика, буд. 10а,  
кв. 6. Тел. сл. 75-10-43 

Шувальський Володимир Богданович 18.08.1959 року 
народження, президент ТзОВ “Захід” ЛТД, від політичної 
партії “Фронт Змін”, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Снятин, вул. Вишнева, буд. 24.  
Тел. сл. (03476) 2-11-78 
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Шумега Ігор Станіславович 13.05.1963 року народження, 
член партії Народний Рух України, генеральний директор 
Івано-Франківського обласного комунального агролісогос-
подарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”, 
від Народного Руху України, багатомандатний виборчий 
округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця,  
буд. 136г, кв. 8. Тел. сл. 4-33-69 

 

Яворський Михайло Іванович 29.06.1952 року 
народження, член Народної Партії, начальник головного 
управління Держсанепідслужби в області, від Народної 
Партії, одномандатний мажоритарний виборчий округ 
№ 42, Тлумацький район 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 97, 
кв. 15. Тел. сл. 2-32-16 

Яковина Роман Павлович 20.10.1946 року народження, 
член ВО “Свобода”, генеральний директор ТзОВ “Енерго-
солар-Прикарпаття”, від Всеукраїнського об’єднання 
“Свобода”, багатомандатний виборчий округ 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Семеренка, буд. 2а.  
Тел. сл. 71-36-50 

Яремчук Василь Петрович 10.01.1961 року народження, 
безпартійний, тимчасово не працює, від політичної партії 
“Відродження”, одномандатний мажоритарний виборчий 
округ № 56, м. Яремче 

Проживає: м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, буд. 11в, 
кв.14. Тел. 067-344-70-87 
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КЕРІВНИЦТВО ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові № каб. 
Службовий 

телефон 

Голова обласної ради СКРИПНИЧУК 
Василь Михайлович 

502 55-26-16  
пр. 55-18-93 

факс 55-60-24 

Перший заступник голови 
обласної ради 

ЛЕВИЦЬКИЙ 
Олександр 
Михайлович 

511 55-18-83 
пр. 55-22-79 

факс 55-61-33 

Заступник голови  
обласної ради 

ДЗЕСА 
Остап Васильович 

512 55-63-11 
факс 55-61-33 

Голова постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету, фінансів, податків 
та інвестицій 

БАБІЙ 
Юрій Юрійович 

514 55-64-85 

Керуючий справами – 
заступник керівника 
виконавчого апарату 
обласної ради 

ДАНІВ 
Іван Михайлович 

507 55-21-13 

Заступник керуючого 
справами виконавчого 
апарату обласної ради – 
начальник відділу 
організаційного 
забезпечення 

БЕЛЯШОВА 
Ганна Павлівна 

504 2-25-35 

Заступник керуючого 
справами – начальник 
відділу документаційного 
забезпечення та контролю 
виконавчого апарату 
обласної ради 

ЛОСЮК 
Василь Петрович 

509 55-19-38 
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ПРИЙОМ ГРОМАДЯН З ОСОБИСТИХ ПИТАНЬ 
КЕРІВНИЦТВОМ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

 

Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові  
керівника 

Дні  
прийому 

Години  
прийому 

Голова  
обласної ради 

Скрипничук 
Василь 

Михайлович 

3-й понеділок 
місяця 

з 11 год. 

Перший заступник 
голови обласної 
ради 

Левицький 
Олександр 

Михайлович 

4-й понеділок 
місяця 

з 11 год. 

Заступник голови 
обласної ради 

Дзеса  
Остап Васильович 

1, 2-й понеділок 
місяця 

з 11 год. 

 

 

 

Запис громадян на прийом проводиться за телефоном: 2-52-74 
 

 

 

 

Прийом громадян депутатами обласної ради – кожен третій четвер місяця 
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Президія обласної ради 

1. Скрипничук 
Василь Михайлович 

– голова обласної ради, голова президії 

2. Левицький 
Олександр Михайлович 

– перший заступник голови обласної ради, 
перший заступник голови президії 

3. Дзеса 
Остап Васильович 

– заступник голови обласної ради, 
заступник голови президії 

Члени президії: 

4. Бабій 
Юрій Юрійович 

– голова постійної комісії обласної ради з 
питань бюджету, фінансів, податків та 
інвестицій 

5. Романюк 
Юрій Дмитрович 

– голова постійної комісії обласної ради з 
питань соціально-економічного розвит-
ку, управління комунальною власністю, 
розвитку малого та середнього бізнесу 

6. Троценко 
Андрій Володимирович 

– голова постійної комісії обласної ради з 
питань екології, раціонального природо-
користування, рекреації та розвитку 
туризму 

7. Олійник 
Ігор Мирославович 

– голова постійної комісії обласної ради з 
питань розвитку промисловості, 
будівництва, архітектури, комунікацій, 
дорожнього та житлово-комунального 
господарства 

8. Бабій 
Ольга Михайлівна 

– голова постійної комісії обласної ради з 
питань національного та духовного 
розвитку, культури, засобів масової 
інформації, книговидання і свободи 
слова 

9. Дзвінчук 
Дмитро Іванович 

– голова постійної комісії обласної ради з 
питань освіти і науки 

10. Піцуряк 
Манолій Васильович 

– голова постійної комісії обласної ради з 
питань охорони здоров’я, сім’ї, 
материнства та дитинства 
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11. Ляхович 
Галина Іванівна 

– голова постійної комісії обласної ради з 
питань праці та соціального захисту 
населення 

12. Мулик 
Роман Миронович 

– голова постійної комісії обласної ради з 
питань молодіжної політики, розвитку 
фізичної культури та спорту 

13. Шумега 
Ігор Станіславович 

– голова постійної комісії обласної ради з 
питань розвитку села, аграрної політики, 
використання земель та регулювання 
земельних відносин 

14. Федорців 
Сергій Іванович 

– голова постійної комісії обласної ради з 
питань депутатської діяльності, етики, 
регламенту, самоврядування, захисту 
прав людини, законності та 
правопорядку 

15. Беляшова 
Ганна Павлівна 

– голова депутатської фракції “Наша 
Україна” 

16. Головчак 
Василь Федорович 

– голова депутатської фракції Української 
Народної Партії 

17. Данів 
Іван Михайлович 

– голова депутатської фракції Української 
партії 

18. Карабін 
Мирослав Євгенович 

– голова депутатської фракції партії 
“Відродження” 

19. Лукань 
Ігор Михайлович 

– голова депутатської фракції Партії 
регіонів 

20. Негрич 
Михайло Михайлович 

– голова депутатської фракції Народної 
партії 

21. Парфан 
Тарас Дмитрович 

– голова депутатської фракції “УДАР” 

22. Попович 
Василь Борисович 

– голова депутатської фракції Всеукраїнсь-
кого об’єднання “Свобода” 

23. Данилишин 
Іван Ярославович 

– уповноважений представник депутатсь-
кої фракції “Фронт Змін” 
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24. Єфімчук 
Ярослав Володимирович 

– уповноважений представник депутатсь-
кої фракції партії “Народний Рух 
України” 

25. Хованець 
Тарас Михайлович 

– уповноважений представник депутатсь-
кої фракції “Батьківщина” 
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Депутатські фракції 

 

І Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода” 
1. Адамович Сергій Васильович 10. Семко Володимир Богданович 
2. Дейчаківський Ігор Іванович 11. Середюк Ігор Миколайович 
3. Загурський Олег Васильович 12. Скрипничук Василь Михайлович 
4. Івасюк Ігор Миколайович 13. Соляник Богдан Степанович 
5. Мельник Михайло Григорович 14. Ткачівський Ярослав Васильович 
6. Неміш Віктор Дмитрович 15. Федорців Сергій Іванович 
7. Піцуряк Манолій Васильович 16. Харук Іван Іванович 
8. Попович Василь Борисович 17. Шевчук Ігор Михайлович 
9. Різник Микола Павлович 18. Яковина Роман Павлович 

 

ІІ Депутатська фракція “Батьківщина” 
1. Артим Василь Іванович 9. Зелінський Микола Романович 
2. Бежук Василь Михайлович 10. Книшук Петро Васильович 
3. Будз Володимир Іванович 11. Кузьма Микола Миколайович 
4. Волковецький Степан Васильович 12. Левицький Олександр Михайлович 
5. Гоголь Ярослава Михайлівна 13. Романюк Юрій Дмитрович 
6. Дронь Анатолій Володимирович 14. Троценко Андрій Володимирович 
7. Дякур Дмитро Дмитрович 15. Угрин Іван Михайлович 
8. Захарук Дмитро Васильович 16. Хованець Тарас Михайлович 

 

ІІІ Депутатська фракція політичної партії “Наша Україна” 
1. Андрусяк Михайло Миколайович 8. Олійник Володимир Євгенович 
2. Бабій Ольга Михайлівна 9. Олійник Ігор Мирославович 
3. Беляшова Ганна Павлівна 10. Поліш Володимир Віталійович 
4. Береговський Зіновій Леонідович 11. Пушик Степан Григорович 
5. Джура Олександр Дмитрович 12. Шевченко Олександр Леонідович 
6. Дзеса Остап Васильович 13. Шкутяк Петро Зіновійович 
7. Дрінь Роман Миколайович  

 

IV Депутатська фракція Української партії 
1. Гнип Михайло Петрович 8. Павлів Роман Михайлович 
2. Данів Іван Михайлович 9. Петрів Василь Іванович 
3. Ковальчук Володимир Дмитрович 10. Семенюк Микола Федорович 
4. Кондрат Іван Миколайович 11. Табачук Оксана Титівна 
5. Ляхович Галина Іванівна 12. Ульванська Ярослава Степанівна 
6. Матвійчук Ігор Володимирович 13. Черневий Юрій Іванович 
7. Насалик Сергій Степанович  
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V Депутатська фракція політичної партії “Фронт Змін” 
1. Бабій Юрій Юрійович 7. Плотніков Сергій Вікторович 
2. Данилишин Іван Ярославович 8. Попадинець Руслан Дмитрович 
3. Дзвінчук Дмитро Іванович 9. Романчук Андрій Володимирович 
4. Іванишин Володимир Васильович 10. Фейчук Віталій Васильович 
5. Кулай Ігор Йосипович 11. Шувальський Володимир Богданович 
6. Неміш Дмитро Васильович  

 
VІ Депутатська фракція Партії регіонів 

1. Бартошак Володимир Анатолійович 7. Митник Зіновій Миколайович 
2. Вишиванюк Михайло Васильович 8. Мулик Роман Миронович 
3. Гдичинський Богдан Петрович 9. Сендерський Сергій Михайлович 
4. Гусак Руслан Олегович 10. Фелик Олександр Іванович 
5. Келестин Юрій Васильович 11. Шкіндюк Іван Юрійович 
6. Лукань Ігор Михайлович  

 
VІІ Депутатська фракція Народної Партії 

1. Брус Василь Хомич 6. Попович Володимир Васильович 
2. Голубчак Олексій Іванович 7. Сенів Василь Іванович 
3. Мердух Михайло Орестович 8. Фальбійчук Юрій Юрійович 
4. Негрич Михайло Михайлович 9. Яворський Михайло Іванович 
5. Олінійчук Микола Дмитрович  

 

VІІІ Депутатська фракція Української Народної Партії 
1. Болюк Зінаїда Андріївна 4. Кучер Михайло (Богдан) Михайлович 
2. Винник Михайло Іванович 5. Струтинський Роман Йосипович 
3. Головчак Василь Федорович  

 
ІХ Депутатська фракція політичної партії “Відродження” 

1. Артемович Іван Михайлович 4. Шинкарук Ярослав Іванович 
2. Карабін Мирослав Євгенович 5. Яремчук Василь Петрович 
3. Скоропад Тарас Ярославович  

 
Х Депутатська фракція партії “УДАР” 

1. Білик Роман Павлович 4. Парфан Тарас Дмитрович 

2. Кость Наталія Василівна 5. Сідаш Арсен Васильович 

3. Палійчук Микола Васильович  

 
ХI Депутатська фракція партії “Народний Рух України” 

1. Єфімчук Ярослав Володимирович 3. Шумега Ігор Станіславович 

2. Костинюк Богдан Іванович  

 
ХІІ Депутатська фракція “Поступ” 

1. Вівчарик Василь Петрович 2. Матійчик Василь Олександрович 
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Позафракційні депутати 

 

Українська республіканська партія 

1. Грабовецький Володимир Миколайович 

 

Українська республіканська партія “Собор” 

1. Дуб Наталія Михайлівна 

 

Позапартійні 

1. Хопта Володимир Іванович 
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Постійні комісії обласної ради 

1. Постійна комісія обласної ради з питань 
бюджету, фінансів, податків та інвестицій 

1. Бабій Юрій Юрійович – голова комісії 
2. Парфан Тарас Дмитрович – заступник голови комісії 
3. Кузьма Микола Миколайович – секретар комісії 

Члени комісії: 
4. Болюк Зінаїда Андріївна 
5. Дейчаківський Ігор Іванович 
6. Матвійчук Ігор Володимирович 
7. Насалик Сергій Степанович 
8. Палійчук Микола Васильович 
9. Попович Володимир Васильович 
10. Угрин Іван Михайлович 
11. Шкіндюк Іван Юрійович 
12. Шкутяк Петро Зіновійович 
13. Шувальський Володимир Богданович 
14. Яковина Роман Павлович 

 

2. Постійна комісія обласної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, 

розвитку малого та середнього бізнесу 

1. Романюк Юрій Дмитрович – голова комісії 
2. Попадинець Руслан Дмитрович – заступник голови комісії 
3. Поліш Володимир Віталійович – секретар комісії 

Члени комісії: 
4. Брус Василь Хомич 
5. Вишиванюк Михайло Васильович 
6. Дуб Наталія Михайлівна 
7. Загурський Олег Васильович 
8. Костинюк Богдан Іванович 
9. Петрів Василь Іванович 
10. Плотніков Сергій Вікторович 
11. Різник Микола Павлович 
12. Струтинський Роман Йосипович 
13. Хованець Тарас Михайлович 
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3. Постійна комісія обласної ради з питань 
екології, раціонального природокористування,  

рекреації та розвитку туризму 

1. Троценко Андрій Володимирович – голова комісії 
2. Іванишин Володимир Васильович – заступник голови комісії 
3. Семко Володимир Богданович – секретар комісії 

Члени комісії: 
4. Головчак Василь Федорович 
5. Голубчак Олексій Іванович 
6. Данів Іван Михайлович 
7. Дякур Дмитро Дмитрович 
8. Єфімчук Ярослав Володимирович 
9. Келестин Юрій Васильович 
10. Шевченко Олександр Леонідович 
11. Шевчук Ігор Михайлович 

 

4. Постійна комісія обласної ради з питань 
розвитку промисловості, будівництва, архітектури, комунікацій, 

дорожнього та житлово-комунального господарства 

1. Олійник Ігор Мирославович – голова комісії 
2. Сендерський Сергій Михайлович – заступник голови комісії 
3. Павлів Роман Михайлович – секретар комісії 

Члени комісії: 
4. Артемович Іван Михайлович 
5. Будз Володимир Іванович 
6. Вівчарик Василь Петрович 
7. Грабовецький Володимир Миколайович 
8. Кондрат Іван Миколайович 
9. Мердух Михайло Орестович 
10. Соляник Богдан Степанович 
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5. Постійна комісія обласної ради з питань  
національного та духовного розвитку, культури, 

засобів масової інформації, книговидання і свободи слова 

1. Бабій Ольга Михайлівна – голова комісії  
2. Артим Василь Іванович – заступник голови комісії 
3. Ткачівський Ярослав Васильович – секретар комісії 

Члени комісії: 
4. Андрусяк Михайло Миколайович 
5. Захарук Дмитро Васильович 
6. Кучер Михайло (Богдан) Михайлович 
7. Лукань Ігор Михайлович 
8. Неміш Дмитро Васильович 
9. Семенюк Микола Федорович 
 

6. Постійна комісія обласної ради з питань  
освіти і науки 

1. Дзвінчук Дмитро Іванович – голова комісії 
2. Джура Олександр Дмитрович – заступник голови комісії 
3. Адамович Сергій Васильович – секретар комісії 

Члени комісії: 
4. Волковецький Степан Васильович 
5. Сідаш Арсен Васильович 
6. Табачук Оксана Титівна 
7. Фелик Олександр Іванович 

 

7. Постійна комісія обласної ради з питань  
охорони здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства 

1. Піцуряк Манолій Васильович – голова комісії 
2. Дрінь Роман Миколайович – заступник голови комісії 
3. Гоголь Ярослава Михайлівна – секретар комісії 

Члени комісії: 
4. Білик Роман Павлович 
5. Гнип Михайло Петрович 
6. Митник Зіновій Миколайович 
7. Олінійчук Микола Дмитрович 
8. Скоропад Тарас Ярославович 
9. Фейчук Віталій Васильович 
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8. Постійна комісія обласної ради з питань  
праці та соціального захисту населення 

1. Ляхович Галина Іванівна – голова комісії 
2. Яремчук Василь Петрович – заступник голови комісії 
3. Яворський Михайло Іванович – секретар комісії 

Члени комісії: 
4. Гусак Руслан Олегович 
5. Івасюк Ігор Миколайович 
6. Книшук Петро Васильович 
7. Пушик Степан Григорович 
8. Хопта Володимир Іванович 

 

9. Постійна комісія обласної ради з питань  
молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту 

1. Мулик Роман Миронович – голова комісії 
2. Данилишин Іван Ярославович – заступник голови комісії 
3. Зелінський Микола Романович – секретар комісії 

Члени комісії: 
4. Карабін Мирослав Євгенович 
5. Мельник Михайло Григорович 
6. Олійник Володимир Євгенович 
7. Фальбійчук Юрій Юрійович 
8. Черневий Юрій Іванович 
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10. Постійна комісія обласної ради з питань  
розвитку села, аграрної політики, використання земель  

та регулювання земельних відносин 

1. Шумега Ігор Станіславович – голова комісії 
2. Береговський Зіновій Леонідович – заступник голови комісії 
3. Неміш Віктор Дмитрович – секретар комісії 

Члени комісії: 
4. Бартошак Володимир Анатолійович 
5. Бежук Василь Михайлович 
6. Винник Михайло Іванович 
7. Кость Наталія Василівна 
8. Кулай Ігор Йосипович 
9. Негрич Михайло Михайлович 
10. Попович Василь Борисович 
11. Ульванська Ярослава Степанівна 

 

11. Постійна комісія обласної ради з питань  
депутатської діяльності, етики, регламенту,  

самоврядування, захисту прав людини, законності  
та правопорядку 

1. Федорців Сергій Іванович – голова комісії 
2. Дронь Анатолій Володимирович – заступник голови комісії 
3. Ковальчук Володимир Дмитрович – секретар комісії 

Члени комісії: 
4. Беляшова Ганна Павлівна 
5. Гдичинський Богдан Петрович 
6. Матійчик Василь Олександрович 
7. Романчук Андрій Володимирович 
8. Сенів Василь Іванович 
9. Середюк Ігор Миколайович 
10. Харук Іван Іванович 
11. Шинкарук Ярослав Іванович 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням обласної ради 
від 21.06.2013. № 949-22/2013 

РЕГЛАМЕНТ 
Івано-Франківської обласної ради 

Розділ 1. Загальні положення 

1.1. Івано-Франківська обласна рада є органом місцевого 
самоврядування, що, відповідно до Конституції України, представляє 
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області і, 
відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
наділяється власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно. 
Строк повноважень обласної ради – п'ять років. 

1.2. У своїй діяльності обласна рада, її органи та посадові особи діють 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені 
Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності 
Європейською хартією місцевого самоврядування, Конституцією і 
законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус 
депутатів місцевих рад”, іншими законами, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України та цим Регламентом. 

1.3. Кількісний склад депутатів обласної ради визначається радою 
відповідно до Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів” і становить 114 повноважних і рівноправних депутатів. 

1.4. Обласна рада вважається правомочною за умови обрання не менш 
як двох третин (76) депутатів від загального складу ради. 

1.5. Рішення обласної ради, прийняті в межах її повноважень, 
визначених законодавством, обов’язкові до виконання всіма 
розташованими на території області органами виконавчої влади, 
об’єднаннями громадян, організаціями, установами, підприємствами всіх 
форм власності, посадовими особами та громадянами.  

1.6. Регламент Івано-Франківської обласної ради визначає діяльність 
обласної ради та її органів, встановлює порядок скликання і проведення 
сесій обласної ради, засідань постійних та інших комісій, формування 
органів ради, порядок здійснення контрольної діяльності та інші 
процедури, а також функції органів обласної ради та її посадових осіб, 
відповідно до законодавства. 

1.7. Регламент обласної ради затверджується обласною радою не 
пізніше як на другій сесії. Зміни і доповнення до Регламенту вносяться на 
пленарному засіданні обласної ради. 

1.8. У цьому Регламенті вживаються такі терміни: 
– рада – Івано-Франківська обласна рада; 
– область – Івано-Франківська область; 
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– сесія – сесія Івано-Франківської обласної ради; 
– депутат – депутат Івано-Франківської обласної ради; 
– голова – голова Івано-Франківської обласної ради; 
– перший заступник голови – перший заступник голови Івано-Франків-

ської обласної ради; 
– заступник голови – заступник голови Івано-Франківської обласної 

ради; 
– президія – президія Івано-Франківської обласної ради; 
– комісії – постійні і тимчасові контрольні комісії Івано-Франківської 

обласної ради; 
– виконавчий апарат ради – виконавчий апарат Івано-Франківської 

обласної ради; 
– законодавство – чинні закони та нормативно-правові акти України. 

Розділ 2. Сесії Івано-Франківської обласної ради 

2.1. Загальні положення 

2.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною 
організаційно-правовою формою роботи ради і правомочна вирішувати 
будь-які питання, що віднесені до її компетенції. Сесія складається з 
пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій ради. 

2.1.2. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере 
участь більше половини (58) депутатів від загального складу ради. При 
відсутності встановленої кількості депутатів рішенням головуючого 
проведення сесії переноситься на інший час. 

2.1.3. Пленарні засідання ради тривають до вичерпання її порядку 
денного. Вони проводяться, як правило, у сесійній залі ради. В окремих 
випадках за пропозицією голови ради, постійної комісії, президії ради або 
не менш як третини (38) депутатів від загального складу ради може 
проводитися виїзне засідання ради. 

2.1.4. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, 
визначені статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, та інші питання, віднесені до її компетенції, виходячи з 
державних і місцевих інтересів. 

2.1.5. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може 
прийняти рішення про проведення закритого засідання. 

2.1.6. У засіданні ради можуть брати участь народні депутати України, 
керівництво обласної державної адміністрації та можуть бути присутні 
депутати інших рад. При необхідності запрошуються представники 
державних органів, політичних партій, об'єднань громадян, трудових 
колективів, засобів масової інформації та помічники-консультанти 
депутатів обласної ради. Пропозиції щодо запрошених подаються 
постійними комісіями, органами, які вносять питання для розгляду. На 
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підставі цих пропозицій виконавчим апаратом обласної ради формується 
список запрошених. 

Головуючий на засіданні інформує депутатів про участь осіб, 
запрошених на сесію. Запрошені особи не повинні втручатися у роботу 
сесії, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в 
будь-який інший спосіб, висловлювати зауваження депутатам, зобов'язані 
дотримуватися порядку і виконувати законні вимоги головуючого. У 
випадку порушення такого порядку запрошені особи, за рішенням сесії, 
можуть бути видалені із зали. 

2.1.7. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань 
осіб визначається радою. 

2.2. Порядок проведення першої сесії новообраної ради 

2.2.1. Першу сесію новообраної ради скликає обласна виборча комісія 
не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради 
у кількості не менше як дві третини депутатів від загального складу ради.  

2.2.2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова обласної 
виборчої комісії (ОВК), який інформує раду про підсумки виборів 
депутатів.  

2.2.3. Якщо на сесії зареєструвалася більшість від загального складу 
ради, головуючий оголошує сесію правомочною та відкриває пленарне 
засідання.  

2.2.4. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового 
скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в 
кількості не більше п'яти осіб – представників партій (блоків), які набрали 
найбільшу кількість голосів на виборах.  

2.2.5. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних 
засіданнях ради до обрання голови ради. Після обрання голови ради 
пленарні засідання веде голова обласної ради.  

2.2.6. Для підготовки проведення першої сесії новообраної ради та 
подання пропозицій з питань, які передбачається внести на її розгляд, 
новообрані депутати – представники політичних партій, які ввійшли до 
складу нової ради, за участю голови обласної виборчої комісії та 
керуючого справами – заступника керівника виконавчого апарату обласної 
ради формують підготовчу групу.  

2.2.7. Підготовча група формується пропорційно до отриманих 
політичними партіями депутатських місць у новообраній раді. Пропозиції 
щодо кандидатур до складу підготовчої групи подаються за рішенням 
загальних зборів новообраних депутатів від політичних партій, які ввійшли 
до складу нової ради. Група обирає голову та секретаря. Засідання групи 
протоколюються, рішення приймаються більшістю від складу групи.  

2.2.8. За 10 днів до початку першої сесії підготовча група подає голові 
ОВК проект порядку денного, обов'язковими питаннями якого повинні 
бути: про обрання голови обласної ради, першого заступника, заступника 
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голови обласної ради, утворення постійних комісій ради та обрання їх 
голів. Повноваження підготовчої групи закінчуються після обрання голови 
обласної ради.  

2.3. Чергові та позачергові сесії обласної ради 

2.3.1. Сесії скликаються головою ради у міру необхідності, але не 
менше одного разу на квартал. 

2.3.2. Сесія також повинна бути скликана за пропозицією постійної 
комісії або не менше як однієї третини (38) депутатів від загального 
складу ради, голови обласної державної адміністрації. Пропозиція про 
скликання позачергової сесії подається в письмовому вигляді на ім’я 
голови. При цьому слід зазначити перелік питань, які пропонується внести 
на розгляд сесії. 

Рішення про дату проведення позачергової сесії приймається головою 
не пізніше як через три робочих дні після подання звернення. 

2.3.3. У разі неможливості скликати сесію головою ради сесія 
скликається першим заступником голови: 

1) за дорученням голови; 
2) якщо голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий 

строк після настання умов, передбачених п. 2.3.2. цього Регламенту; 
3) якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені п. 2.3.1. 

цього Регламенту. 

2.3.4. Сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше 
однієї третини (38) складу ради, президією або постійною комісією у разі, 
якщо у триденний строк голова або заступники голови не скликають сесію 
на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 2.3.2. 

2.3.5. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів 
і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не 
пізніше як за день із зазначенням часу скликання, місця проведення та 
питань, які передбачається внести на розгляд ради. 

2.4. Підготовка проектів рішень ради 

2.4.1. Суб’єктами подання проектів рішень на розгляд ради виступають 
голова ради, голова обласної державної адміністрації, постійні або 
тимчасові комісії, президія ради, депутат, депутатські фракції та групи. 

2.4.2. Усі проекти рішень подаються до виконавчого апарату обласної 
ради у двох екземплярах у паперовому та електронному вигляді. 

2.4.3. Проект рішення повинен містити: 
– назву документа; 
– преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти 

із зазначенням статей, частин, пунктів та підпунктів; 
– додатки (якщо вони є); 
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– у разі необхідності або на вимогу суб’єктів, визначених п.2.4.1. 
Регламенту, – пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності 
прийняття рішення; 

– службову адресу та контактні телефони розробників проекту рішення 
та осіб, відповідальних за його супровід. 

2.4.4. Всі матеріали з питань порядку денного сесії повинні бути подані 
голові ради не пізніше як за 20 днів до початку роботи сесії, якщо головою 
не визначено інший термін, і, як правило, не пізніше як за три робочих дні 
до початку роботи сесії подаються депутатам для вивчення і підготовки до 
обговорення. 

Проект рішення, підготовлений обласною державною адміністрацією, 
повинен бути завізований виконавцем (виконавцями), який готував проект 
рішення, начальником профільного структурного підрозділу або його 
заступником, заступником голови обласної державної адміністрації 
відповідно до розподілу обов'язків. Проект рішення, яким передбачається 
здійснення фінансування, повинен бути завізований директором 
департаменту фінансів обласної державної адміністрації.  

Проекти рішень, ініційовані головою ради, президією, постійними або 
тимчасовими комісіями, депутатами, депутатськими фракціями та групами, 
повинні бути завізовані виконавцями, які готували проект рішення. 

2.4.5. У разі відповідності проекту рішення вимогам, встановленим у 
пункті 2.4.3. Регламенту, він подається на реєстрацію. 

При відсутності зазначеної в пункті 2.4.3. інформації виконавчий 
апарат обласної ради пояснює суб'єкту подання проекту рішення 
зауваження та повертає проект рішення суб'єкту подання на 
доопрацювання. 

Відділ правового та кадрового забезпечення виконавчого апарату 
обласної ради, опрацьовуючи проекти рішень, зобов’язаний надати 
висновок щодо їх прийняття, а також може пропонувати до них відповідні 
зміни або доповнення. 

Погодження проектів оформляють візами, що складаються з ініціалів та 
прізвища, особистого підпису особи, яка візує документ, і дати візування. 

Додатки до проектів рішень підписують керівники структурних 
підрозділів облдержадміністрації, керівники установ і організацій, що 
подали відповідні питання на розгляд обласної ради. 

2.4.6. Після реєстрації проекту рішення виконавчий апарат обласної 
ради передає його голові обласної ради. Голова обласної ради скеровує 
проект першому заступнику чи заступнику голови обласної ради, які 
забезпечують його розгляд у виконавчому апараті обласної ради. 

Проект рішення повинен бути завізований начальником відділу 
правового та кадрового забезпечення, керуючим справами – заступником 
керівника виконавчого апарату обласної ради, першим заступником голови, 
заступником голови обласної ради. 
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2.4.7. Тривалість опрацювання проекту рішення у виконавчому апараті 
обласної ради не повинна перевищувати трьох робочих днів. У разі 
необхідності цей термін може бути продовжено головою обласної ради на 
підставі обґрунтування керуючого справами – заступника керівника 
виконавчого апарату обласної ради. 

2.4.8. Розглянуті першим заступником та заступником голови обласної 
ради проекти рішень у відповідності до вимог Регламенту подаються голові 
обласної ради для направлення їх у відповідні постійні комісії. 

2.4.9. Постійні комісії обласної ради в тижневий строк розглядають 
проект рішення. Постійна комісія може: 

– підтримати проект рішення обласної ради; 
– відхилити проект рішення; 
– дати доручення суб'єкту подання або членам комісії на 

доопрацювання проекту рішення; 
– внести зміни до проекту рішення обласної ради; 
– відкласти розгляд питання для додаткового вивчення з виїздом на 

місце, запрошенням на засідання комісії суб'єктів подання, витребуванням 
додаткових матеріалів. 

2.4.10. За результатами розгляду проекту рішення постійна комісія 
обласної ради, у разі його підтримки, направляє завізований головою 
постійної комісії проект рішення до виконавчого апарату обласної ради, а у 
разі відхилення – повертає його суб'єкту подання, долучивши до проекту 
рішення витяг з протоколу засідання постійної комісії з відповідним 
висновком. 

2.4.11. У випадках, коли матеріали до питань порядку денного 
потребують значного редагування, або при виникненні інших обставин, 
через які вони не можуть бути подані депутатам за три робочих дні до 
початку роботи сесії, матеріали, за погодженням з головою ради, як 
виняток, подаються депутатам у день проведення сесії. 

2.4.12. Опрацьований відповідно до вимог Регламенту проект рішення, 
завізований головою постійної комісії, не пізніше як за 10 днів до 
пленарного засідання обласної ради передається постійною комісією до 
виконавчого апарату обласної ради для його внесення в проект порядку 
денного сесії обласної ради. 

2.4.13. Планування діяльності ради з підготовки проектів регуляторних 
актів, підготовка аналізу регуляторного впливу або експертного висновку, 
підготовка проектів рішень ради, що є регуляторними актами, 
здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. При цьому, плани 
роботи та проекти регуляторних актів оприлюднюються шляхом їх 
публікації в газеті “Галичина” та розміщення на офіційній сторінці 
обласної ради в мережі “Інтернет”. 

Термін підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу 
внесених проектів регуляторних актів не повинен перевищувати 10 днів. 
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2.5. Реєстрація депутатів. Відкриття сесії 

2.5.1. Поіменна реєстрація депутатів, які прибули на сесію, 
проводиться перед початком кожного засідання, а також після обідньої 
перерви. 

2.5.2. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він 
зобов’язаний попередньо повідомити про це голову обласної ради або 
виконавчий апарат обласної ради, який повинен довести інформацію до 
відома голови ради.  

2.5.3. Сесію відкриває і веде голова, перший заступник або заступник 
голови ради, згідно із розподілом обов’язків. Після відкриття сесії 
виконується Державний Гімн України, відводиться час для молитви. У 
виняткових випадках, передбачених п. 2.3.4. цього Регламенту, сесію 
відкриває за дорученням групи із 38 депутатів, з ініціативи якої скликана 
сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради 
один з депутатів ради. 

2.6. Затвердження порядку денного сесії, депутатські запити та заяви 

2.6.1. Після відкриття сесії перед затвердженням порядку денного 
відводиться до 15 хвилин для стислих (до 3 хвилин) виступів і заяв 
уповноважених представників депутатських фракцій з внесенням 
пропозицій, повідомлень без прийняття рішень по них. За наполяганням 
фракцій оголошені ними заяви вносяться на обговорення в порядок денний 
відповідно до підпункту 2.6.3. пункту 2.6. розділу 2 Регламенту. 

2.6.2. Після виступів уповноважених представників депутатських 
фракцій, перед розглядом питань порядку денного чергової сесії обласної 
ради, відводиться час до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів. 

2.6.3. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або 
групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у 
письмовій чи усній формі. 

Депутат особисто, стисло і лаконічно озвучує зміст одного 
депутатського запиту протягом не більше 1 хв. або подає його/їх 
головуючому на сесії обласної ради для озвучення його/їх короткого змісту 
і проведення по ньому/них голосування. Оприлюднення депутатами своїх 
запитів самостійно здійснюється почергово, по одному депутатському 
запиту. 

2.6.4. Депутат має право звернутися із запитом до керівників рад та їх 
органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, 
розташованих або зареєстрованих на території області, а також до голови 
місцевої державної адміністрації, з питань, віднесених до відання ради. 

2.6.5. Депутатський запит обговорюється, у разі необхідності, на 
пленарному засіданні ради. Рада може зобов’язати відповідний орган 
подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту 
депутата ради. 
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2.6.6. Орган або посадова особа, яким скеровано депутатський запит, 
зобов’язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову 
відповідь на нього раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не 
може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова 
особа зобов’язані письмово повідомити про це раді та депутатові, який вніс 
запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один 
місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, 
розглядається на пленарному засіданні ради. 

Відповідь на депутатський запит підписується особою, якій він 
адресований, а в разі її відсутності – особою, яка виконує її обов’язки.  

2.6.7. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій 
депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може 
бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше третини 
депутатів від загального складу ради. Посадових осіб, яким скеровано 
запит, своєчасно інформують про дату і час обговорення радою відповіді на 
депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути 
присутні на цьому засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на 
депутатський запит рада приймає відповідне рішення. 

2.6.8. Після реєстрації депутатів та за наявності кворуму пленарне 
засідання ради починається із затвердження порядку денного. Пропозиції 
щодо порядку денного подає на пленарному засіданні голова ради або 
особа, яка головує на сесії, керівники або уповноважені представники 
фракцій, депутати. 

2.6.9. Питання вважається внесеним до проекту порядку денного сесії, 
якщо за нього проголосувало більше однієї третини депутатів від 
загального складу ради. 

2.6.10. Порядок денний сесії після обговорення затверджується або, у 
разі необхідності, змінюється за результатами голосування депутатів 
більшістю (58) голосів від загального складу ради. 

2.7. Ведення пленарних засідань 

2.7.1. Порядок роботи сесії визначається безпосередньо на пленарному 
засіданні. Після кожних 2 годин роботи оголошується перерва на 15 
хвилин. Обідня перерва триває одну годину. 

2.7.2. Відповідно до затвердженого порядку денного виголошується 
доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація з 
питань порядку денного. 

Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть 
подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених 
відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо. 

Усні запитання подаються після надання депутату слова головуючим 
на сесії, письмові – подаються головуючому, який їх оголошує. 

2.7.3. Головуючий надає слово для виступу і стежить за додержанням 
встановленого Регламенту, надає слово для оголошення запитів і довідок, 
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що надійшли в письмовій формі, ставить питання на голосування та 
оголошує його результати. 

2.7.4. Під час засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі 
засідань, створює рівні можливості депутатам в обговоренні питань. Він не 
має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих 
випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує 
правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У 
таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця 
слова. Головуючий має право брати участь в обговоренні на загальних 
засадах. 

2.7.5. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не 
більше як двічі. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або 
попереднього запису. 

Уповноважена депутатською фракцією чи групою особа має право 
додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, 
безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в 
обговоренні кожного питання порядку денного. 

2.7.6. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі 
обмеження часу: 

1) доповідь – до 20 хвилин; 
2) співдоповідь – до 10 хвилин; 
3) запитання та відповіді з доповіді та співдоповіді – до 20 хвилин; 
4) обговорення доповіді – до 1 години; 
5) виступи в обговоренні – до 3 хвилин; 
6) повторні виступи – до 1 хвилини; 
7) запитання – до 1 хвилини; 
8) відповіді на запитання – до 1 хвилини; 
9) довідка – до 2 хвилин; 
10) репліка за порядком ведення – до 1 хвилини. 
Сесія може встановити й інший час для обговорення окремих питань. 

2.7.7. Позачергова перерва в роботі сесії на 15 хвилин оголошується на 
вимогу не менше як 38 депутатів. Депутатська фракція чи група має право 
ставити на голосування питання про перерву (на 15 хв.) в роботі засідань 
сесії для нарад i консультацій тільки один раз з кожного питання порядку 
денного. 

Вимога про оголошення перерви на вимогу не менше як 38 депутатів є 
обов’язковою підставою для її задоволення. 

2.7.8. Якщо після припинення обговорення на виступі наполягає один з 
депутатів або голова постійної комісії, чи голова фракції, головуючий може 
додатково надати до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше одного 
від кожної фракції. 

2.7.9. Після повторного припинення обговорення воно може бути 
поновлене на вимогу не менше половини депутатів від загального складу 
ради на термін не більше 15 хвилин. 
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2.7.10. Перед голосуванням про припинення обговорення головуючий 
інформує присутніх про кількість депутатів, які виступили. 

2.7.11. Після припинення дебатів, перед голосуванням, доповідач та 
співдоповідач мають право на заключне слово до 5 та до 3 хвилин 
відповідно. 

2.7.12. Перед обговоренням кожного питання головуючий може 
поставити на голосування зміну часу на доповіді i виступи та встановлення 
часу на розгляд цього питання. 

2.7.13. Народні депутати України, голова обласної державної 
адміністрації мають право на виступ у межах часу, встановленого пунктом 
2.7.6. цього Регламенту. 

2.8. Розгляд питань в першому і другому читанні 

2.8.1. Розгляд проекту рішення в першому читанні відбувається згідно 
з порядком, викладеним вище. При цьому доповідач і співдоповідач 
визначаються головою ради, президією, постійною комісією, фракцією та 
головою обласної державної адміністрації. 

2.8.2. Результатом прийняття рішення ради у першому читанні може 
бути відхилення проекту, прийняття його за основу або прийняття в 
цілому. В разі відхилення проекту, він передається на доопрацювання в 
постійні комісії чи до обласної державної адміністрації. 

2.8.3. У випадку прийняття проекту за основу, зауваження і 
доповнення, що надійшли під час обговорення, а також подані у письмовій 
формі після обговорення, розглядаються й узагальнюються в постійних 
комісіях (комісії) або в обласній державній адміністрації і з відповідними 
висновками вносяться на розгляд у другому читанні. 

2.8.4. Під час розгляду у другому читанні доповідач інформує про всі 
зауваження та доповнення: як враховані, так і відхилені під час 
попереднього розгляду, і висловлює відповідну мотивацію. Кожна з 
поправок на вимогу депутатів ставиться на голосування сесії. У випадку, 
якщо проект складається з окремих частин (статей) і до однієї з них під час 
другого читання затверджується поправка, ця частина (стаття) ставиться на 
голосування сесії в її остаточному варіанті. Після голосування за поправки 
проект ставиться на голосування в цілому. В разі його відхилення, він може 
бути повернений на нове доопрацювання або знятий з розгляду. 

2.8.5. Поправка, що надійшла після розгляду проекту у відповідній 
комісії чи в обласній державній адміністрації, може бути поставлена на 
голосування під час другого читання, якщо її підтримало не менше однієї 
третини (38) депутатів, або одна із фракцій. 

2.8.6. Пропозиції ставляться на голосування, якщо їхні автори 
наполягають на цьому, і коли такі пропозиції відповідають чинному 
законодавству. 
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2.9. Порядок голосування 

2.9.1. На сесії з усіх питань проводиться відкрите особисте 
голосування, якщо перед голосуванням депутатами не визначено іншої 
процедури голосування. Голосування може бути простим, рейтинговим, 
поіменним, таємним. 

2.9.2. Для здійснення голосування (відкритого, рейтингового, таємного, 
поіменного) з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна 
комісія обирається відкритим голосуванням. На своєму засіданні лічильна 
комісія обирає голову, заступника і секретаря. 

2.9.3. На вимогу не менше однієї третини (38) депутатів ради 
проводиться поіменне голосування. 

Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору 
кожного з депутатів, що голосує. Поіменне голосування проводить 
головуючий на сесії. При проведенні поіменного голосування, після 
оголошення головуючим прізвища депутата, депутат підводиться з місця і 
виголошує свій вибір “за”, “проти” або “утримався”, про що головуючим 
робиться відповідна позначка в списку поіменного голосування. 

Результати поіменного голосування за рішенням сесії можуть 
публікуватися в засобах масової інформації. 

2.9.4. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій або поправок у 
порядку їх внесення, що стосуються одного і того ж питання і виключають 
одна одну (альтернативні пропозиції). Прийнятою для подальшого 
розгляду вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість 
голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні. 

По кожній пропозиції, прийнятій сесією до розгляду, незалежно від 
того чи проводилось по ній обговорення і чи вносилися поправки, 
проводиться голосування для її прийняття. Рейтингове голосування може 
застосовуватися за умов підтримки такої форми голосування не менше 
однієї третини (38) депутатів, присутніх у залі засідань. 

2.9.5. При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, 
зміст яких визначається сесією. Форма бюлетеня, час, місце і порядок 
голосування визначаються лічильною комісією і оголошуються на сесії. 
Кожен депутат може отримати лише один бюлетень. 

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає 
відповідний протокол, який підписують всі члени лічильної комісії. Члени 
лічильної комісії можуть висловити окрему думку. Після доповіді голови 
лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією. 

Відмова від підписання протоколу одним або декількома членами 
лічильної комісії не є підставою для визнання оголошення результатів 
голосування нечинними, якщо є більше половини підписів членів 
лічильної комісії. 
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2.10. Прийняття рішень 

2.10.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші 
акти у формі рішень. 

2.10.2. Рішення з процедурних питань приймається не менше як однією 
третиною (38) депутатів від загального складу ради. 

2.10.3. Рішення з питання, що не має процедурного характеру, 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини (58) 
депутатів від загального складу ради. 

2.10.4. Рішення ради можуть прийматися відкритим (у тому числі 
поіменним) або таємним голосуванням. 

Таємне голосування проводиться: 
1) у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 частини першої статті 

43, статтями 55, 56 та частиною другою статті 72 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”; 

2) на вимогу не менше однієї третини (38) депутатів; 
3) в інших випадках, передбачених законодавством. 
Порядок голосування встановлюється сесією. 

2.10.5. Рішення, що не одержали потрібної кількості голосів, 
відхиляються або повертаються на доопрацювання розробникам або в 
постійні комісії. 

2.10.6. Рішення ради підписуються головуючим на засіданні ради – 
головою ради, у разі його відсутності – першим заступником голови ради, у 
разі їх відсутності – заступником голови ради, або депутатом ради, який за 
дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до пункту 2.5.3. 
цього Регламенту. 

2.10.7. Депутат голосує особисто за результатами розгляду питання на 
пленарному засіданні. 

2.10.8. Прийняті радою регуляторні акти та інші нормативно-правові 
рішення офіційно оприлюднюються в газеті “Галичина” не пізніше як у 
десятиденний строк після їх прийняття та підписання і набирають чинності 
з дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними не встановлено більш 
пізнього строку введення їх у дію. 

2.11. Порядок контролю за виконанням рішень обласної ради 

2.11.1. Контроль за виконанням рішень обласної ради здійснюється з 
метою перевірки якісного та кількісного стану показників виконання 
рішень обласної ради. 

2.11.2. Чинним законодавством України у сфері місцевого 
самоврядування та з питань правового статусу депутатів місцевих рад 
передбачено, що: 

– постійні комісії ради за дорученням її голови чи заступників голови 
ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і 
підконтрольних раді органів, а також розглядають питання, віднесені до 
відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та 
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організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх 
посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на 
розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, 
здійснюють контроль за виконанням рішень ради; 

– депутат місцевої ради зобов’язаний виконувати доручення ради, її 
органів, голови ради, інформувати їх про виконання доручень; 

– депутат місцевої ради має право пропонувати питання для розгляду 
радою та її органами, вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з 
питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, подавати пропозиції 
про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-
якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а 
також питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових 
осіб, які діють на її території, порушувати в раді та її органах питання про 
необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, 
підприємств, установ, організацій; 

– голова ради забезпечує доведення рішень ради до виконавців, 
організовує контроль за їх виконанням, координує діяльність постійних 
комісій ради, дає їм доручення, в межах своїх повноважень видає 
розпорядження. 

2.11.3. У випадках, пов’язаних із необхідністю перевірки стану 
виконання рішень обласної ради, голова обласної ради видає 
розпорядження, в яких дає доручення конкретним виконавцям – постійним 
комісіям обласної ради, депутатам обласної ради чи працівникам 
виконавчого апарату обласної ради – з приводу належного контролю за 
виконанням того чи іншого рішення обласної ради (провести засідання 
постійної комісії обласної ради, на якому заслухати діяльність підзвітних і 
підконтрольних раді органів, а також з розгляду питань, віднесених до 
відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та 
організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх 
посадових осіб, вивчити відповідні документи, підготувати листи, запити, 
інформаційну довідку-доповідь про виявлені причини невиконання певного 
рішення обласної ради тощо), визначає строки виконання цих доручень.  

Розділ 3. Посадові особи обласної ради 

3.1. Голова ради 

3.1.1. Голова ради обирається з числа депутатів ради в межах строку 
повноважень ради і виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового 
скликання та працює у раді на постійній основі. Вибори голови 
здійснюються шляхом таємного голосування. 

3.1.2. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути 
звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не 
менше двох третин (76) депутатів від загального складу ради шляхом 
таємного голосування. 
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3.1.3. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на 
розгляд ради на вимогу не менше однієї третини (38) депутатів від 
загального складу ради. 

3.1.4. Голова ради: 
1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до населення 

інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які 
передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради; 

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її 
розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх 
виконанням; 

3) представляє раді кандидатури для обрання на посади першого 
заступника та заступника голови ради; вносить на затвердження ради 
пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на 
їх утримання; 

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій 
ради; 

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, 
сприяє організації виконання їх рекомендацій; 

6) організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх 
повноважень; 

7) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів 
та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; 

8) організовує роботу президії ради та головує на її засіданні; 
9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних 

підрозділів виконавчого апарату ради; 
10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради; 
11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради, її 

виконавчого апарату та за рішенням сесії інших коштів; 
12) підписує рішення ради, протоколи та стенограми сесій ради; 
13) видає розпорядження в межах своєї компетенції; 
14) забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян; веде 

особистий прийом громадян; 
15) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення 

громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, 
вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради; 

16) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими 
органами місцевого самоврядування, політичними партіями, об’єднаннями 
громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, 
організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до 
законодавства; 

17) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними 
актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та 
організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх 
спільних інтересів, а також повноваження обласної ради та її органів; 
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18) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на 
рік, а на вимогу не менше однієї третини (38) депутатів – у визначений 
радою термін; 

19) вирішує інші питання, доручені йому радою. 

3.2. Перший заступник та заступник голови ради 

3.2.1. Перший заступник голови та заступник голови ради обираються 
радою у межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом 
таємного голосування і здійснюють свої повноваження до обрання першого 
заступника та заступника голови ради нового скликання, крім випадків 
дострокового припинення їх повноважень. 

3.2.2. Перший заступник голови, заступник голови ради можуть бути 
достроково звільнені з посад за рішенням ради, якщо за їх звільнення 
проголосувала більшість депутатів від загального складу ради шляхом 
таємного голосування. Питання про їх звільнення може бути внесено на 
розгляд ради на вимогу не менше як третини (38) депутатів від загального 
складу ради або голови ради. 

3.2.3. Перший заступник голови, заступник голови ради працюють на 
постійній основі. При відсутності голови ради або неможливості виконання 
ним своїх обов’язків з інших причин повноваження голови ради здійснює 
його перший заступник, а в разі відсутності голови і першого заступника – 
заступник голови ради. 

Розділ 4. Органи ради 

4.1. Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” для виконання покладених на неї функцій 
обласна рада створює свої органи. 

4.2. Органами обласної ради є: 
1) президія обласної ради; 
2) постійні комісії обласної ради; 
3) тимчасові контрольні комісії обласної ради; 
4) комісія обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих. 

4.3. Положення про органи ради, структура і чисельність та витрати на 
їх утримання затверджуються рішеннями ради. 

Розділ 5. Президія ради 

5.1. Рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом 
ради, який попередньо розглядає і погоджує пропозиції і рекомендації з 
питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може 
приймати рішення, які мають дорадчий характер. 

5.2. До складу президії ради входять голова ради, перший заступник та 
заступник голови ради, голови постійних комісій ради, голови або 
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уповноважені представники депутатських фракцій. Президія ради діє на 
основі положення про неї, що затверджується радою. 

Розділ 6. Виконавчий апарат ради 

6.1. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою 
повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами. 

6.2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, 
інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з 
територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, 
органами та посадовими особами місцевого самоврядування. 

6.3. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і 
чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її 
голови. 

6.4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради. 
Діяльність виконавчого апарату ради регламентується Положенням про 
виконавчий апарат обласної ради, яке затверджується розпорядженням 
голови ради. 

Розділ 7. Постійні комісії ради 

7.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її 
депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 
належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень 
ради. 

7.2. Постійні комісії здійснюють свою діяльність на підставі та у 
відповідності до рішення обласної ради від 10.12.2010. № 8-1/2010 “Про 
Положення про постійні комісії обласної ради” та положень про них, 
затверджених радою. 

7.3. Радою утворені такі постійні комісії: 
1) з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій; 
2) з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною 

власністю, розвитку малого та середнього бізнесу; 
3) з питань екології, раціонального природокористування, рекреації та 

розвитку туризму; 
4) з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, 

комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства; 
5) з питань національного та духовного розвитку, культури, засобів 

масової інформації, книговидання і свободи слова; 
6) з питань освіти і науки; 
7) з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства; 
8) з питань праці та соціального захисту населення; 
9) з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту; 
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10) з питань розвитку села, аграрної політики, використання земель та 
регулювання земельних відносин; 

11) з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, 
самоврядування, захисту прав людини, законності та правопорядку. 

7.4. Депутат може брати участь в роботі іншої комісії з правом 
дорадчого голосу. На засіданнях постійних комісій може бути присутній 
помічник-консультант депутата обласної ради. 

Розділ 8. Тимчасові контрольні комісії ради 

8.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються 
з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених 
радою питань, що належать до повноважень обласної ради. Тимчасові 
контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. 

8.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її 
назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається 
прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини (38) 
депутатів від загального складу ради. 

8.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради, як правило, є 
закритими. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, 
та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи 
не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома під час роботи у 
комісії. 

8.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються 
з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи 
цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю 
комісію. 

Розділ 9. Депутат ради 

9.1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного 
оголошення обласною виборчою комісією на сесії ради рішення про 
підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день 
першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути 
припинені достроково у випадках, передбачених законодавством. 

9.2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має 
всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради 
та утворених нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її 
органами, виконує їх доручення. Депутат, крім голови, першого заступника 
та заступника голови ради, повинен входити до складу однієї з постійних 
комісій ради. 

9.3. На час сесій, засідань президії та постійних і тимчасових комісій 
ради, здійснення прийому виборців, а також участі у Днях депутата, 
визначених розпорядженням голови обласної ради, депутат звільняється 
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від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням 
йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат 
(проїзд та добові) за рахунок обласного бюджету. 

9.4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій та інших органів 
ради, до складу яких його обрано. Депутат місцевої ради, який не входить 
до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з 
правом дорадчого голосу. 

9.5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини 
пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним 
без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, обласна рада 
може розпочати процедуру відкликання такого депутата у встановленому 
законодавством порядку. 

9.6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які 
розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших 
комісій ради, до складу яких його обрано. 

9.7. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради і 
передані у письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи 
за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд 
підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які 
зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені 
радою, і про вжиті заходи повідомити депутата та раду. 

9.8. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними 
документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого 
самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів, окрім тих, 
що становлять державну таємницю. За рішенням відповідної комісії 
депутат має право отримати доступ на територію режимного об’єкта. 

9.9. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії 
депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів 
місцевих рад” та іншими законодавчими актами. 

Розділ 10. Депутатські фракції та групи 

10.1. Депутати можуть добровільно об’єднуватися у депутатські 
фракції на основі єдності поглядів або за належністю до тієї чи іншої 
політичної партії. Депутат може входити до складу лише однієї фракції. 

10.2. Для спільної роботи зі здійснення депутатських повноважень 
депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в 
депутатські групи на основі єдності території їх виборчих округів, 
спільності проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. 

10.3. Порядок створення депутатських фракцій та груп визначається 
законодавством. 

10.4. До депутатської групи повинно входити не менше 5 депутатів, а 
до депутатської фракції – не менше 2 депутатів. 
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10.5. Депутатські фракції та групи мають право: 
1) на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях 

ради; 
2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, 

призначає чи затверджує рада; 
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні 

ради з кожного питання порядку денного сесії ради; 
4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення 

більшості в раді чи опозиції; 
5) здійснювати інші права, передбачені законодавством. 

Розділ 11. Опозиційна діяльність депутатських фракцій 
(груп) та депутатів, які заявили про свою опозиційність 

11.1. Опозиційна діяльність в Івано-Франківській обласній раді – 
цілеспрямована поведінка депутатів в межах свої повноважень, що 
передбачає здійснення контролю за діяльністю органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, створення альтернативних програм 
розвитку області (адміністративно-територіальної одиниці), відстоювання 
інтересів всіх громадян області, аналізу використання коштів місцевого 
бюджету. 

11.2. Опозиційна депутатська фракція (група) – депутатська фракція 
(група), яка на підставі рішення більшості депутатів, які входять до її 
складу, на засіданні сесії оголосила заяву про опозиційну діяльність  

11.3. Депутати, які не ввійшли до жодної з депутатських фракцій 
(груп), також можуть заявити про свою опозиційність.  

11.4. Депутати, які входять до опозиційних депутатських фракцій 
(груп), та окремі депутати, які заявили про свою опозиційність, мають рівні 
права з депутатами, які входять до інших депутатських фракцій (груп).  

11.5. Формування персонального та кількісного складу постійних та 
тимчасових контрольних комісій відбувається за участю опозиційних 
депутатських фракцій (груп), інших депутатських фракцій (груп) та 
окремих депутатів, в тому числі депутатів, які заявили про свою 
опозиційність. 
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Додаток  
до рішення обласної ради 
від 04.01.2011. № 40-2/2011 

 

Положення  
про Подяку голови Івано-Франківської обласної ради 

1. Подяка голови Івано-Франківської обласної ради (далі – Подяка) є 
відзнакою і заохоченням депутатів місцевих рад та посадових осіб 
місцевого самоврядування за сумлінну працю у представницьких органах 
влади Прикарпаття, представників трудових колективів підприємств, 
установ, організацій області за високий професіоналізм та вагомий внесок у 
соціально-економічний та культурний розвиток області, а також з нагоди 
державних та професійних свят, відзначення ювілеїв і пам’ятних дат. 

2. Подякою відзначаються депутати місцевих рад, посадові особи 
місцевого самоврядування, працівники підприємств, установ та організацій 
області. 

Подякою можуть бути відзначені громадяни України та інших держав. 

3. Висунення кандидатур для відзначення Подякою здійснюється за 
ініціативою органів місцевого самоврядування, трудових колективів 
підприємств, установ та організацій. 

Особу може бути представлено до відзначення Подякою один раз. 

4. Подання про відзначення Подякою вносять до обласної ради 
депутати обласної ради, голови районних рад, міські голови міст обласного 
значення, керівники обласних підприємств, установ та організацій. При 
цьому установи районного, міського рівня (міст районного значення) 
вносять свої пропозиції щодо відзначення до відповідних районних, 
міських рад, які розглядають їх і в разі підтримки порушують відповідне 
клопотання перед обласною радою. 

5. До подання про відзначення Подякою додаються відомості про 
досягнення, за які особа представляється до відзначення, характеристика та 
біографічна довідка, підписані керівником установи. 

Подання про відзначення Подякою вноситься до обласної ради не 
пізніше ніж за місяць до дати нагородження. У поданні обов’язково 
вказується дата нагородження. 

Документи, внесені з порушенням вимог цього Положення, 
повертаються посадовій особі чи органу, який вніс подання про 
відзначення, із супровідним листом обласної ради. 

6. Подання про відзначення Подякою розглядається головою обласної 
ради, або за його дорученням – першим заступником чи заступником 
голови обласної ради.  
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Аналізує подання та готує проект розпорядження виконавчий апарат 
обласної ради. 

7. Опис Подяки затверджується головою обласної ради. 

8. Особам, яким оголошена Подяка, вручається грошова премія у 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень. 

9. Вручення Подяки здійснюється в урочистій обстановці головою 
обласної ради. За рішенням голови обласної ради вручення Подяки може 
проводитись в іншому порядку. 

10. Розпорядження голови обласної ради про відзначення Подякою 
голови Івано-Франківської обласної ради публікуються у газеті “Галичина” 
та оприлюднюються в інших засобах масової інформації області. 
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Додаток  
до рішення обласної ради 
від 04.01.2011. № 40-2/2011 

Положення про відзнаку  
“Цінний подарунок голови Івано-Франківської обласної ради” 

1. Загальні положення 

1.1. Це положення встановлює порядок нагородження відзнакою 
“Цінний подарунок голови Івано-Франківської обласної ради”. 

1.2. Відзнака “Цінний подарунок голови Івано-Франківської обласної 
ради” (далі – відзнака) засновується для нагородження за визначні заслуги 
у розбудові Прикарпаття, розвитку його економічного, науково-технічного, 
військового, гуманітарного, соціально-культурного потенціалу, вихованні 
дітей, захисті державних і регіональних інтересів, піднесенні міжнародного 
авторитету Івано-Франківської області, за благодійну, милосердну, 
громадську діяльність на благо Івано-Франківщини. 

1.3. Відзнакою можуть бути нагороджені мешканці області, громадяни 
інших областей України або іноземці, які особистою участю внесли 
значний вклад у розвиток області, окремих її районів, сіл, селищ і міст. 

1.4. Нагородження відзнакою, як правило, приурочується до 
загальнодержавних свят, святкування визначних подій Прикарпаття, 
відзначення професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат окремих осіб, 
підприємств, установ, організацій тощо. 

1.5. Облік і реєстрація відзнак здійснюється виконавчим апаратом 
обласної ради. 

1.6. Цінними подарунками є наручні (чоловічі та жіночі) годинники та 
інші цінні речі з написом “Івано-Франківська обласна рада” та 
зображенням герба Івано-Франківської області. 

2. Порядок висування кандидатур для отримання відзнаки  
“Цінний подарунок голови Івано-Франківської обласної ради” 

2.1. Клопотання щодо кандидатур на отримання відзнаки подаються на 
ім'я голови обласної ради постійними комісіями обласної ради, установами, 
організаціями, незалежно від форм власності, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами (об'єднаннями), громадськими 
організаціями, трудовими колективами, військовими частинами тощо. 

2.2. Якщо відзначення цінним подарунком приурочується до ювілейних 
дат або професійних свят, клопотання про нагородження вносяться, як 
правило, не пізніше ніж за 15 днів до відповідної дати. 
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2.3. Одночасно з клопотанням про нагородження подаються такі 
документи: 

– відомості щодо особи про її досягнення у сферах діяльності, 
зазначених у п.п.2.1. цього Положення; 

– листок з обліку кадрів, у якому зазначаються: трудова діяльність і 
відомості про відзнаки особи, яка представляється до нагородження 
(відзначення), засвідчений підписом керівника за основним місцем роботи 
для працюючих із зазначенням повної адреси цієї особи та скріплений 
відповідною печаткою; 

– копії документів, які засвідчують нагородження іншими відзнаками, в 
тому числі й відомчими. 

Клопотання про нагородження відзнакою без подання зазначених 
документів не розглядаються. 

2.4. Документи, зазначені у п.п.2.3. цього Положення, які внесено з 
порушенням вимог цього Положення, повертаються посадовій особі чи 
органу, який вніс клопотання про відзнаку, із супровідним листом. 

3. Порядок нагородження та вручення відзнаки  
“Цінний подарунок голови Івано-Франківської обласної ради” 

3.1. Нагородження відзнакою “Цінний подарунок голови Івано-
Франківської обласної ради” здійснюється за розпорядженням голови 
обласної ради.  

3.2. Відзнака вручається головою Івано-Франківської обласної ради 
або, за його дорученням, першим заступником чи заступником голови 
обласної ради під час урочистостей. 

3.3. Вручення відзнаки проводиться в урочистій обстановці і гласності 
в обласній, районній або міській раді, у трудових колективах, де працюють 
нагороджені, на нарадах та інших зборах, військовослужбовцям – у 
військових частинах. 

4. Облік і реєстрація громадян, нагороджених відзнакою  
“Цінний подарунок голови Івано-Франківської обласної ради” 

4.1. Облік і реєстрацію громадян, нагороджених відзнакою “Цінний 
подарунок голови Івано-Франківської обласної ради” та підготовку 
відповідних проектів розпоряджень голови обласної ради здійснює 
виконавчий апарат обласної ради. 

4.2. Розпорядження про нагородження відзнакою надсилається за 
місцем роботи або служби нагородженого. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням обласної ради 
від 25.11.2011. № 328-11/2011 
(зі змінами відповідно  
до рішення обласної ради 
від 28.12.2012. № 807-20/2012) 

 

Положення  
про Грамоту голови Івано-Франківської обласної ради 

1. Грамота голови Івано-Франківської обласної ради (далі – Грамота) є 
відзнакою і заохоченням депутатів місцевих рад та посадових осіб 
місцевого самоврядування за сумлінну працю у представницьких органах 
влади Прикарпаття, представників трудових колективів підприємств, 
установ, організацій області за високий професіоналізм та вагомий внесок у 
соціально-економічний та культурний розвиток області, а також з нагоди 
державних та професійних свят, відзначення ювілеїв і пам’ятних дат. 

2. Грамотою відзначать депутатів місцевих рад, посадових осіб 
місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ та організацій 
області. 

Грамотою можуть бути відзначені громадяни України та інших держав. 

3. Висунення кандидатур для відзначення Грамотою здійснюється за 
ініціативою органів місцевого самоврядування, трудових колективів 
підприємств, установ та організацій. 

Особу може бути представлено до відзначення Грамотою один раз. 

4. Подання про відзначення Грамотою вносять до обласної ради 
депутати обласної ради, голови районних рад, міські голови міст обласного 
значення, керівники обласних підприємств, установ та організацій. При 
цьому установи районного, міського рівня (міст обласного значення) 
вносять свої пропозиції щодо відзначення до відповідних районних, 
міських рад, які розглядають їх і в разі підтримки порушують відповідне 
клопотання перед обласною радою. 

5. До подання про відзначення Грамотою додаються відомості про 
досягнення, за які особа представляється до відзначення, характеристика та 
біографічна довідка, підписані керівником установи. 

Подання про відзначення Грамотою вноситься до обласної ради не 
пізніше ніж за місяць до дати нагородження. У поданні обов’язково 
вказується дата нагородження. 

Документи, внесені з порушенням вимог цього Положення, 
повертаються посадовій особі чи органу, який вніс подання про 
відзначення, із супровідним листом обласної ради. 
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6. Подання про відзначення Грамотою розглядається головою обласної 
ради або за його дорученням – першим заступником чи заступником голови 
обласної ради.  

Проект розпорядження готує виконавчий апарат обласної ради. 

7. Опис Грамоти затверджується головою обласної ради. 

8. Вручення Грамоти здійснюється в урочистій обстановці головою 
обласної ради. За рішенням голови обласної ради вручення Грамоти може 
проводитись в іншому порядку. 

9. Нагородженим Грамотою голови Івано-Франківської обласної ради 
за рахунок коштів державного органу чи органу місцевого самоврядування, 
підприємства, установи та організації може бути встановлена і виплачена 
одноразова грошова винагорода за рішенням керівника та первинної 
профспілкової організації. 

Виплата такої одноразової грошової винагороди проводиться в межах 
фонду оплати праці відповідного державного органу чи органу місцевого 
самоврядування, підприємства, установи та організації 
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Виконавчий апарат обласної ради 

Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
№ 

каб. 
Службовий 

телефон 

Відділ патронатної служби голови обласної ради 
Начальник відділу 
патронатної служби 
голови обласної ради 

КУЛИК 
Йосип 
Олександрович 

505 55-20-76 

Радник МАРКУТА 
Іван Тарасович 

506 55-22-58 

Помічник голови 
обласної ради 

СКРИПНИК 
Володимир 
Олексійович 

506 55-22-58 

Відділ організаційного забезпечення 
Заступник керуючого 
справами – начальник 
відділу 

БЕЛЯШОВА 
Ганна Павлівна 

504 2-25-35 

Заступник начальника 
відділу 

БАТЮК 
Олег Степанович 

535 55-22-49 

Консультант БРОНІЦЬКА 
Юлія Михайлівна 

534 55-22-97 

Консультант ЗОРІЙ 
Наталія Юріївна 

534 55-22-97 

Консультант МЕДВІДЬ 
Богдана Михайлівна 

535 55-20-86 

Відділ правового та кадрового забезпечення 
Начальник відділу ФЕДОРЦІВ 

Сергій Іванович 
528 55-19-22 

Заступник начальника 
відділу 

ДЕЙДЕЙ 
Ігор Іванович 

526 55-65-32 

Консультант ГОЛОВАТЮК 
Людмила Дмитрівна 

501 55-18-93 
55-26-16 

Консультант МЛИНИСЬКА 
Лілія Василівна 

528 55-20-88 

Консультант РОМАНІВ 
Любов Василівна 

526 78-42-15 

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення 
Начальник відділу МЕДВІДЬ 

Юрій Миколайович 
527 55-60-08 

Заступник начальника 
відділу 

ПОПАДЮК 
Ігор Ярославович 

529 55-64-92 
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Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
№ 

каб. 
Службовий 

телефон 

Консультант МАРИЧ 
Надія Юріївна 

508 55-21-13 

Консультант НЕПИЙВОДА 
Олена Ярославівна 

527 55-60-08 

Консультант  
(по роботі зі 
зверненнями громадян) 

ЦЮП’ЯК 
Леся Ігорівна 

529 2-52-74 

Відділ документаційного забезпечення та контролю 
Заступник керуючого 
справами – начальник 
відділу 

ЛОСЮК 
Василь Петрович 

509 55-19-38 

Заступник начальника 
відділу 

ЧОРНІЙ 
Олександра Петрівна 

503 55-64-95 

Консультант ДАНИЛІВ 
Ольга Богданівна 

530 55-60-08 

Консультант КУБІК 
Галина Юріївна 

530 55-60-08 

Консультант ЛАСТОВСЬКА 
Любомира Богданівна 

503 55-64-95 

Відділ фінансів бухгалтерського обліку і звітності  
та матеріально-технічного забезпечення 

Начальник відділу, 
головний бухгалтер 

ГУМЕНЯК 
Марія Антонівна 

531 55-22-46 

Заступник начальника 
відділу 

ГУРГУЛА 
Наталія Михайлівна 

531 55-22-46 

Консультант ГАЛІПЧАК 
Ольга Василівна 

510 55-22-79 

Консультант СОЛІЛЯК 
Андрій Петрович 

534 55-22-97 

Консультант СТЕФАНОВИЧ 
Ольга Едуардівна 

510 55-63-11 

Відділ забезпечення моніторингу обласних програм 
та аналізу бюджету 

Начальник відділу КОСАРЕВИЧ 
Назар Богданович 

532 55-26-64 

Заступник начальника 
відділу 

ЦИМБАЛЮК 
Юрій 
Володимирович 

533 55-19-27 

Консультант МИКИТИН 
Роман Миронович 

532 55-26-64 

Консультант ПЕЦА-ДОВБУШ 
Віра Іванівна 

533 55-19-27 
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Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
№ 

каб. 
Службовий 

телефон 

Управління майна спільної власності  
територіальних громад області 

Начальник управління БОРУШОК 
Світлана Миколаївна 

650 55-26-80 

Заступник начальника 
управління 

ДАНИШ 
Василь Степанович 

625 55-19-81 

Заступник начальника 
управління, начальник 
договірно-правового 
відділу 

ЛЕБІДЬ 
Оксана Василівна 

651 55-21-33 

Головний спеціаліст, 
юрист 

ГРИЦКІВ 
Марія Іванівна 

651 55-21-33 

Головний спеціаліст ПРИТУЛА 
Галина Йосипівна 

626 55-23-08 

Головний спеціаліст ГОШІЙ 
Вікторія Михайлівна 

628 55-23-08 

Головний спеціаліст ХОЛОДЕНКО 
Кирило Леонідович 

628 55-23-08 
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КЕРІВНИЦТВО 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Голова обласної 
державної 
адміністрації 

ВИШИВАНЮК 
Михайло Васильович 

55-22-91 
пр. 55-20-07 

факс 55-21-86 

Перший заступник 
голови 

ПЛАВЮК 
Василь Сидорович 

55-21-77 
пр. 55-65-59 

факс 55-31-15 

Заступник голови ГУСАК 
Руслан Олегович 

55-65-66 

Заступник голови ІВАНИЦЬКИЙ 
Роман Ярославович 

55-64-55 
пр. 55-21-10 

Заступник голови – 
керівник апарату 

КРИНИЦЬКИЙ 
Олександр Михайлович 

2-52-63 
пр. 55-23-56 

факс 55-19-21 

Заступник 
керівника апарату 

ЛЕЙБЮК 
Тамара Петрівна 

55-60-29 
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ПРИЙОМ ГРОМАДЯН З ОСОБИСТИХ ПИТАНЬ 
КЕРІВНИЦТВОМ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові  
Дні  

прийому 
Години  

прийому 

Голова обласної 
державної 
адміністрації  

ВИШИВАНЮК 
Михайло 
Васильович 

1-й понеділок місяця з 11 год. 

Перший заступник 
голови  

ПЛАВЮК  
Василь Сидорович 

1-й вівторок місяця 
3-й вівторок місяця з 11 год. 

Заступник голови  
ГУСАК  
Руслан Олегович 

2-й четвер місяця 
4-й четвер місяця з 11 год. 

Заступник голови 
ІВАНИЦЬКИЙ  
Роман Ярославович 

1-а середа місяця 
3-я середа місяця з 11 год. 

Заступник голови – 
керівник апарату  

КРИНИЦЬКИЙ 
Олександр 
Михайлович 

1-й четвер місяця 
3-й четвер місяця з 11 год. 

Директор 
департаменту – 
заступник голови 
обласної державної 
адміністрації 

БРУС 
Василь Хомич 

2-а середа місяця 
4-а середа місяця з 11 год. 

Директор 
департаменту – 
заступник голови 
обласної державної 
адміністрації 

ЗВАРИЧ 
Ігор Теодорович 

2-й вівторок місяця 
4-й вівторок місяця з 11 год. 
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УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛИ АПАРАТУ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Управління з організаційної роботи 

Заступник керівника 
апарату – 
начальник управління 

МЕЛЬНИЧУК 
Євген Петрович 55-22-68 

Відділ взаємодії з органами місцевого самоврядування 

Заступник начальника 
управління – 
начальник відділу 

ТУКАЛО 
Ігор Іванович 55-22-50 

Відділ взаємодії з органами місцевої виконавчої влади 
та структурами державного управління 

Начальник відділу ПЕРЕДЕРКО 
Петро Васильович 

55-23-02 

Управління контролю 

Начальник управління ЛЯХОВИЧ 
Уляна Іванівна 

55-25-48 

Інспекторський відділ 

Заступник начальника 
управління – 
начальник відділу 

 
55-26-35 

Відділ контролю 

Начальник відділу КЕРСЬКА 
Марина Володимирівна 

55-22-78 

Відділ забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації 

Начальник відділу 
 

 
3-22-39 

Заступник начальника 
відділу 

ДІДУХ 
Ярослав Іванович 

55-18-60 

Відділ адміністрування Державного реєстру виборців 

Начальник відділу ВЛАДИКА 
Ігор Михайлович 

75-14-25 

Загальний відділ 

Начальник відділу МАЙГУТЯК 
Ольга Павлівна 

55-27-22 
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Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Відділ кадрової роботи 

Начальник відділу МЕЛЬНИЧУК 
Анатолій Олександрович 

55-22-38 

Відділ роботи зі зверненнями громадян 

Начальник відділу САМАНІВ 
Мирослава Михайлівна 

55-25-84 

Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

Начальник відділу ФІНЯК 
Ігор Ярославович 

55-19-20 

Сектор нагород 

Завідувач сектора СЕМКІВ 
Тетяна Дмитрівна 

55-26-12 

Сектор фінансового забезпечення 

Завідувач сектора,  
головний бухгалтер 

КІНДРАТ 
Галина Михайлівна 

55-25-69 

Сектор з питань режимно-секретної роботи 

Завідувач сектора ЄДГАРОВА 
Тетяна Леонідівна 

55-26-08 

Сектор оборонної роботи 

Завідувач сектора ІВАНЕНКО 
Валерій Миколайович 

55-22-92 

Сектор мобілізаційної роботи 

Завідувач сектора НЕДЄЛЬКО 
Валерій Петрович 

55-18-40 
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ДЕПАРТАМЕНТИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Департамент економіки 

Директор департаменту – 
заступник голови обласної 
державної адміністрації 

ЗВАРИЧ 
Ігор Теодорович 55-20-35 

Перший заступник 
директора департаменту 

ПОПОВИЧ 
Володимир Васильович 

78-41-30 
факс 55-26-10 

Заступник директора 
департаменту, начальник 
управління соціально-
економічного розвитку 

НАСАДЮК 
Василь Васильович 

55-20-33 

Заступник директора 
департаменту, начальник 
управління державним 
сектором економіки, 
запобігання банкрутству, 
підтримки підприємництва 
та надання послуг 

ШКУНДА 
Світлана Григорівна 

55-64-17 

Департамент агропромислового розвитку 

Директор департаменту – 
заступник голови обласної 
державної адміністрації 

БРУС 
Василь Хомич 55-60-81 

Заступник директора 
департаменту 

АНДРІЇШИН 
Іван Петрович 

55-20-67 
факс 55-22-85 

Заступник директора 
департаменту, начальник 
управління тваринництва, 
бджільництва, рибництва, 
економіки, прогнозів та 
переробки 

ЄМЧУК 
Василь Дмитрович 

55-21-39 

Департамент промисловості та інфраструктури 

Директор департаменту АВРАМЧЕНКО 
Павло Йосипович 

55-19-16 
факс 55-20-58 

Заступник директора 
департаменту, начальник 
управління промисловості, 
транспорту та зв'язку 
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Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Заступник директора 
департаменту, начальник 
управління розвитку 
інфраструктури паливно-
енергетичного комплексу та 
енергозбереження 

КОЗЛЕНКО 
Вадим Іванович 

75-80-95 

Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури 

Директор департаменту ГРЕЧАНЮК 
Петро Дмитрович 

55-22-10 
факс 55-20-39 

Перший заступник 
директора департаменту 

ДЕРЕВ'ЯНКО 
Олександр Вадимович 

78-93-19 

Заступник директора 
департаменту – начальник 
управління капітального 
будівництва 

ПАЦАК 
Роман Дмитрович 

71-37-85 

Заступник директора 
департаменту – начальник 
управління містобудування 
та архітектури 

ЧОЛІЙ 
Ігор Петрович 

2-43-70 

Начальник управління 
регіонального розвитку 
департаменту 

КОВАЛЬЧУК 
Олександр Васильович 

71-34-39 

Начальник управління 
житлово-комунального 
господарства департаменту 

КОВАЛЬЧУК 
Василь Остапович 

52-23-13 

Департамент фінансів 

Директор департаменту КАРП 
Галина Василівна 

55-22-75 
факс 55-21-14 

Заступник директора 
департаменту 

БАЛАГУРА 
Леся Іванівна 

55-22-05 

Заступник директора 
департаменту – начальник 
бюджетного управління 

КОРЮКІНА 
Зеновія Миколаївна 55-19-94 

Департамент освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту 

Директор департаменту ДЕРЕВ'ЯНКО 
Сергій Миронович 

55-22-25 
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Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Заступник директора 
департаменту 

ДУТЧАК 
Володимир 
Миколайович 

55-18-62 

Заступник директора 
департаменту – начальник 
управління освіти і науки 

БОЛЮК 
Зінаїда Андріївна 55-22-34 

Заступник директора 
департаменту – начальник 
управління спорту 

КАРАБІН 
Мирослав Євгенович 55-18-77 

Департамент охорони здоров’я 

Директор департаменту МЕЛЬНИК 
Роман Михайлович 

55-20-14 
факс 55-19-01 

Перший заступник 
директора департаменту 

ОЛІНІЙЧУК 
Микола Дмитрович 

55-20-14 

Заступник директора 
департаменту – 
начальник управління 
організації медичної 
допомоги населенню та 
медицини катастроф 

ЦІХОНЬ 
Зоя Олексіївна 

55-21-70 

Заступник директора 
департаменту – начальник 
управління ресурсного і 
правового забезпечення 
моніторингу та супроводу 
державних програм 

ОВЧАР 
Олег Володимирович 

55-18-80 

Департамент інформаційної діяльності та комунікації з 
громадськістю 

Директор департаменту  КАЛІФІЦЬКИЙ 
Сергій Анатолійович 

55-22-95 

Заступник директора 
департаменту – 
начальник управління 
інформаційної діяльності 

УГРИНЮК 
Ярослава Володимирівна 

55-23-12 

Департамент соціальної політики 

вул. Л.Курбаса, 2, м.Івано-Франківськ, 76018 

Директор департаменту ЛАГАН 
Ярослав Федорович 

75-24-67 
факс 50-30-82 
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Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Заступник директора 
департаменту – 
начальник управління праці 

УЛЬВАНСЬКА 
Ярослава Степанівна 

2-27-73 
факс 2-53-49 

Заступник директора 
департаменту – начальник 
управління соціального 
захисту населення  

НЕПИЙВОДА 
Людмила Іванівна 

50-30-80 

Заступник директора 
департаменту з фінансових 
питань – головний 
бухгалтер 

 50-30-84 

Департамент екології та природних ресурсів 
вул., Сахарова, 23а, м.Івано-Франківськ, 76018 

Директор департаменту БОЙКО 
Михайло Михайлович 

52-61-50 

Заступник директора 
департаменту 

ГОЛОВЧАК 
Василь Федорович 

77-51-83 
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УПРАВЛІННЯ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Управління зовнішніх економічних зв’язків і туризму 

Начальник управління СЕМКІВ 
Віталій Петрович 

55-65-63 

Заступник начальника 
управління – начальник 
відділу міжнародних та 
міжрегіональних зв'язків 

ЗРАЙКО 
Олександр Григорович 

55-64-46 

Начальник відділу туризму ГАСЮК 
Наталія Петрівна 

55-21-16 

Управління з упровадження економічних реформ, 
євроінтеграції та інвестицій 

Начальник управління ТКАЧУК 
Марія Михайлівна 

55-27-19 

Заступник начальника 
управління 

СМИРНОВА 
Любов Володимирівна 

55-20-42 

Управління культури, національностей та релігій 

Начальник управління ФЕДОРАК 
Володимир Васильович 

55-18-66 
факс 55-63-90 

Заступник начальника 
управління 

ТИМКІВ 
Василь Миколайович 

55-22-01 

Заступник начальника 
управління – 
начальник відділу у справах 
релігії та національностей 

ЛАПКА 
Тетяна Миколаївна 

т./факс 55-26-61 

Управління з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

вул. Дністровська, 30, м.Івано-Франківськ, 76015 

Начальник управління СТЕБНИЦЬКИЙ 
Володимир Миронович 

78-43-07, 
53-90-01, 

факс 78-42-93 

Заступник начальника 
управління 

 
 

Управління з питань ресурсного забезпечення  

Начальник управління ГЕРЕЙ 
Василь Лукіянович 

55-22-30 
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Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Заступник начальника 
управління 

МИКИТЮК 
Ігор Васильович 

55-18-45 

Юридичний відділ обласної державної адміністрації  

Начальник відділу ЩЕПАНСЬКИЙ 
Ярослав Стахович 

55-22-98 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

Начальник служби КОВАЛИК 
Іван Іванович 

77-96-41, 
факс 71-34-48 

Заступник начальника 
служби 

ГОЛОВАТИЙ 
Руслан Миколайович 

55-25-22 

Державний архів області 

вул. Сагайдачного, 42а, м.Івано-Франківськ, 76007 

Директор архіву ГРИНИК 
Ігор Іванович 

4-90-77 

Заступник директора БІЛІНЧУК 
Дмитро Володимирович 

6-38-16 

Заступник директора НИЖНИК 
Богдан Йосипович 

71-73-41 

Івано-Франківський обласний центр перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій 
вул. Незалежності, 46, м.Івано-Франківськ, 76018 

Директор центру ВОЛОШИНСЬКИЙ 
Богдан Іванович 

55-18-59 

Заступник директора центру БОЙЧУК 
Любомир Васильович 

77-57-09 

Обласний дозвільний центр 

вул. Незалежності, 3, м.Івано-Франківськ, 76018 

Державний адміністратор – 
директор 

РИМАРУК 
Петро Васильович 

75-14-27 
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ІНШІ УСТАНОВИ Й ОРГАНІЗАЦІЇ 

Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Управління державної служби  
Головного управління державної служби України в області 

Начальник управління ОНИЩУК 
Світлана Василівна 

т./факс 55-23-40 

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області 

вул. Сахарова, 15, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник управління САЛО 
Олег Михайлович 

2-30-83 
75-06-45 (ч) 

Управління Державної міграційної служби в області 

вул. Академіка Гнатюка, 29, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник управління САЇВ 
Сергій Степанович 

55-31-12 

Головне управління юстиції в області 

вул. Грюнвальдська, 11, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник головного 
управління 

КАВАЦЮК 
Василь Васильович 

75-06-51 
75-06-77 
75-06-73 

Управління державної виконавчої служби  
Головного управління юстиції в області 

вул. Галицька, 45, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник управління ТРОЦЕНКО 
Юрій Володимирович 

51-11-91 

Управління Служби безпеки України в області 

вул. Сахарова, 15, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник управління КМІТА 
Андрій Федорович 

59-03-90 
факс 52-22-95 

Прокуратура області 

вул. Грюнвальдська, 11, м.Івано-Франківськ, 76018 

Прокурор області  75-11-59 
факс 55-24-09 

Територіальне управління Державної судової адміністрації в області 

вул. Грюнвальдська, 11, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник управління РИБАК 
Оксана Іванівна 

77-88-00 
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Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Управління Державного департаменту України  
з питань виконання покарань в області 

вул. Є. Коновальця, 70, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник управління ФУТУЛУЙЧУК 
Дмитро Дмитрович 

9-57-51 

Апеляційний суд області 

вул. Грюнвальдська, 11, м.Івано-Франківськ, 76000 

Голова суду СТЕФАНІВ 
Надія Степанівна 

2-33-14 
пр. 75-02-38 

Господарський суд області 

вул. Шевченка, 16, м.Івано-Франківськ, 76018 

Голова суду СОБОТНИК 
Вікторія Вікторівна 

пр. 2-57-62 
факс 77-96-83 

Івано-Франківський окружний адміністративний суд 

вул. Шевченка, 47, м.Івано-Франківськ, 76000 

Голова суду ЧЕРЕПІЙ 
Петро Миколайович 

пр./факс 78-42-88 

Обласний військовий комісаріат 

вул. Довженка, 21, м.Івано-Франківськ, 76018 

Обласний військовий  
комісар 

ПАВЛЮК 
Ігор Павлович 

57-27-27 
57-27-37 (ч) 

Управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій в області 

вул. Дністровська, 30, м. Івано-Франківськ, 76018 

Начальник управління  ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Володимир 
Володимирович 

53-78-55 

Головне управління Міндоходів в Івано-Франківській області 

вул. Незалежності, 20, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник головного 
управління 

РАХМІЛЬ 
Віктор Григорович 

77-19-00 

Державна фінансова інспекція в області 

вул. Василіянок, 48, м.Івано-Франківськ, 76004 

Начальник інспекції БУКОВСЬКИЙ 
Геннадій Володимирович 

55-20-23 
55-21-26 
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Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Головне управління Державної казначейської  
служби України в області 

вул. Дністровська, 14, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник головного 
управління 

СМАЧИЛО 
Віра Степанівна 

55-97-02 
55-97-13 

факс 55-97-46 

Регіональне відділення Фонду державного майна України в області 

вул. Василіянок, 48, м.Івано-Франківськ, 76019 

Начальник відділення ЖОВНІР 
Зіновій Григорович 

т./факс 75-23-67 

Обласне територіальне відділення  
Антимонопольного комітету України 

вул. Незалежності, 6, м.Івано-Франківськ, 76018 

Голова відділення САВЧИН 
Тетяна Михайлівна 

2-30-00 
факс 55-31-23 

Територіальне управління Держгірпромнагляду в області 

вул. Незалежності, 67, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник управління КРЕХОВЕЦЬКИЙ 
Володимир 
Володимирович 

75-22-26 
факс 55-26-15 

Головне управління Пенсійного фонду України в області 

вул. Січових Стрільців, 15, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник головного 
управління 

НАЗАРОВ 
Анатолій Анатолійович 

53-79-90 

Івано-Франківська митниця Міндоходів 

вул. Чорновола, 159, м.Івано-Франківськ, 76005 

Начальник митниці СЕМЕНОВ 
Валентин Петрович 

77-37-80 
факс 77-37-96 

Головне управління статистики в області 

вул. Василіянок, 6, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник головного 
управління 

КОЛІМБРОВСЬКИЙ 
Михайло Михайлович 

75-24-77 
79-20-00 

Реєстраційна служба Головного управління юстиції  
в Івано-Франківській області 

вул. Є. Петрушевича, 1, м. Івано-Франківськ, 76018 

Начальник 
реєстраційної служби 

СОБОЛЕВСЬКИЙ 
Андрій Романович 

75-12-19 
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Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Головне управління Держземагенства в області 

вул. Сахарова, 34, м.Івано-Франківськ, 76014 

Начальник головного 
управління 

БОДНАРЧУК 
Володимир Дмитрович 

т./факс 78-93-90 

Державна інспекція сільського господарства 
в Івано-Франківській області 

вул. Галицька, 12, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник інспекції МУШИНСЬКИЙ 
Василь Михайлович 

2-53-94 

Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів 
та регулювання рибальства в області 

вул., Галицька,24, с. Угринів Тисменицького р-ну,  
м. Івано-Франківськ – 8 а/с 97, 76008 

Начальник управління ВИКАЛЮК 
Володимир Борисович 

 

Державна екологічна інспекція в області 
вул. Сахарова, 23а, м.Івано-Франківськ, 76014 

Начальник інспекції ШКІЦА 
Ігор Михайлович 

72-00-98 

Обласне управління лісового та мисливського господарства 

вул. Грушевського, 31, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник управління ГОЛУБЧАК 
Олексій Іванович 

пр. 55-22-59 
факс 55-20-54 

Обласне комунальне підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” 

вул. Василіянок, 62а, м. Івано-Франківськ, 76019 

Генеральний директор ШУМЕГА 
Ігор Станіславович 

4-33-69 

Обласне управління водних ресурсів 

вул. Сахарова, 23а, м.Івано-Франківськ, 76014 

Начальник управління МИХАЙЛЮК 
Роман Йосипович 

52-31-42 

Інспекція з питань захисту прав споживачів у області 

вул. Шашкевича, 6, м.Івано-Франківськ, 76018 

Начальник інспекції ПЕТРИЦЯ 
Юрій Володимирович 

т./факс 2-48-66 

Сектор в області Державної інспекції України з контролю за цінами 

вул. Василіянок, 62а, м.Івано-Франківськ, 76018 

Завідувач сектора ДУЛЯ 
Оксана Романівна 

51-11-53 
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Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

Головне управління Держсанепідслужби в області 

вул. Шевченка, 4, м. Івано-Франківськ, 76018 

Начальник головного 
управління 

ЯВОРСЬКИЙ 
Михайло Іванович 

пр. 2-32-16 
факс 3-11-71 

Головне управління ветеринарної медицини в області 

вул. Берегова, 24, м. Івано-Франківськ, 76019 

Начальник головного 
управління 

ГУРСЬКИЙ 
Роман Йосипович 

51-13-89 
51-13-92 

Обласна рада профспілок 

пл. Міцкевича, 4, м. Івано-Франківськ, 76018 

Голова ради БАСЮК 
Ігор Євгенович 

2-50-21 
2-44-09 

Обком профспілки працівників державних установ 

Голова обкому ГУШПІТ 
Ніна Никифорівна 

2-70-04 

Обласна державна телерадіокомпанія 

вул. Січових Стрільців, 30а, м. Івано-Франківськ, 76018 

Генеральний директор ЦИПЕРДЮК 
Іван Михайлович 

2-33-41 
75-00-63 

Обласне телебачення “Галичина” 

вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004 

Генеральний директор БАБІЙ 
Ольга Михайлівна 

75-80-50 

Редакція газети “Галичина” 

вул. Січових Стрільців, 25, м. Івано-Франківськ, 76018 

Головний редактор ПАРИПА 
Петро Михайлович 

2-50-90 
факс 55-24-37 

ПАТ “Прикарпаттяобленерго” 

вул. Індустріальна, 34, м. Івано-Франківськ, 76014 

Голова правління БУБЕН 
Олександр Олександрович 

52-09-21 

ПАТ “Івано-Франківськгаз” 

вул. Ленкавського, 20, м. Івано-Франківськ, 76010 

Голова правління ПРОКОПІВ 
Ігор Богданович 

50-16-22 
50-12-60 

факс 50-16-02 
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Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 

ПАТ “Тисменицягаз” 
вул. Вісконта, 3, м. Тисмениця, 77400 

Голова правління ДОВГАН 
Любомир Романович 

75-06-41 

Відокремлений підрозділ 
“Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” 

вул. Привокзальна, 15, м. Івано-Франківськ, 76018 

Начальник дирекції ПУГАЧ 
Сергій Іванович 

59-33-10 
т./факс 2-53-13 

Івано-Франківська філія ПАТ “Укртелеком” 
вул. Сахарова, 32, м. Івано-Франківськ, 76014 

Директор РОМАНІВ 
Петро Іванович 

52-30-40 
пр. 52-36-52 

факс 52-36-16 
Івано-Франківська дирекція Українського  

державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта” 
вул. Незалежності, 6, м. Івано-Франківськ, 76018 

Директор САКОВСЬКИЙ 
Михайло Миколайович 

2-33-20 
пр. 3-04-63 

факс 3-22-98 

Служба автомобільних доріг в області 

вул. Є. Петрушевича, 1, м. Івано-Франківськ, 76018 

Начальник служби РАЧКЕВИЧ 
Володимир Степанович 

72-22-00 
факс 72-22-28 

Обласний центр зайнятості 
вул. Деповська, 89а, м. Івано-Франківськ, 76007 

Директор центру ГОРБАЛЬ 
Григорій Михайлович 

75-56-70 
факс 75-56-14 

Територіальна державна інспекція з питань праці в області 

вул. Гуцульська, 9, м. Івано-Франківськ, 76018 

Начальник інспекції ТКАЧІВСЬКА 
Ольга Василівна 

т./факс  
77-61-83 

Державне підприємство ”Івано-Франківський науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та сертифікації” 

вул. Вовчинецька, 127, м. Івано-Франківськ, 76007 

В. о. генерального 
директора 

САЄВИЧ 
Іван Броніславович 

6-68-84 
3-02-00 
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Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Службовий 

телефон 
 

Територіальний орган Державної  
архітектурно-будівельної інспекції в області 

вул. І. Франка, 4, м. Івано-Франківськ, 76018 

Начальник ДОЧИНЕЦЬ 
Іван Іванович 

72-38-44 
72-38-45 

Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу 

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 

Ректор КРИЖАНІВСЬКИЙ 
Євстахій Іванович 

4-22-64 

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника 

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018 

Ректор ЦЕПЕНДА 
Ігор Євгенович 

75-23-51 
факс 3-15-74 

Івано-Франківський державний медичний університет 

вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018 

Ректор РОЖКО 
Микола Михайлович 

3-15-59 
2-42-95 
78-41-94 
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СПИСОК ТЕЛЕФОНІВ 
голів, заступників та керуючих справами виконавчих апаратів 

районних рад, міських голів міст обласного значення, секретарів 
міських рад та керуючих справами міськвиконкомів  

Назва району,  
міста, код, номер факсу 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Службовий 
телефон 

Головчук  
Михайло Михайлович 

2-41-90 
пр. 2-41-99 

Варшавський 
Петро Михайлович 

2-42-87 

Богородчанський 
0-271 
факс 2-41-99 

Мотуз  
Роман Ярославович 

2-43-07 

Кікінчук  
Ярослав Миколайович 

2-17-65 
пр. 2-23-24 

Привика 
Святослав Васильович 

2-11-65 
пр. 2-23-24 

Верховинський 
0-232 
факс 2-17-65 

Магнич  
Василь Дмитрович 

2-14-32 

Стрембіцький  
Петро Євстахович 

2-14-94 
пр. 2-16-73 

Мах  
Михайло Федорович 

2-14-35 
пр. 2-16-73 

Галицький 
0-231 
факс 2-14-94 

Бобрис  
Мирослав Ігорович 

2-27-81 

Кобилянський 
Богдан Миколайович 

2-24-08 
пр. 2-25-67 

Лахман  
Юрій Петрович 

2-13-64 

Городенківський 
0-230 
факс 2-13-64 

Шологан  
Дмитро Дмитрович 

2-14-36 

Луцький  
Володимир Ярославович 

2-70-10 
пр. 2-70-15 

Гуцуляк  
Микола Васильович 

2-70-03 

Долинський 
0-277 
факс 2-70-12 

Данилів  
Іван Іванович 

2-70-12 

Дзундза  
Василь Степанович  

6-01-70 
пр. 6-03-69 

Твардовський  
Сергій Олександрович 

6-20-77 

Калуський 
0-272 
факс 6-01-70 

Срібняк  
Михайло Михайлович 

6-20-82 
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Назва району,  
міста, код, номер факсу 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Службовий 
телефон 

Болюк  
Богдан Володимирович  

4-75-93 
пр. 4-70-31 

Угорський  
Михайло Васильович 

4-75-94 
пр. 4-70-30 

Коломийський 
0-233 
факс 4-70-31 

Сарахман  
Марія Михайлівна 

4-75-95 

Клуб  
Андрій Іванович  

2-46-40 

Бойчук  
Дмитро Іванович 

2-46-00  

Жмендак 
Василь Омелянович 

2-46-30 

Косівський 
0-278 
факс 2-46-30 

Барчук 
Роксолана Ярославівна 

2-15-68 

Попович  
Василь Васильович  

2-91-07 
пр. 2-24-52 

Степник  
Іван Михайлович 

2-91-19 

Надвірнянський 
0-275 
факс 2-24-29 

Писклинець  
Ігор Дмитрович 

2-91-69 

Чорний  
Юрій Зіновійович  

2-48-00 
пр. 2-47-37 

Штогрин  
Володимир Васильович 

2-47-42 

Рогатинський 
0-235 
факс 2-48-00 

Іваник  
Михайло Петрович 

2-47-31 

Іванів  
Назарій Іванович  

2-04-87 
пр. 2-03-48 

Тріщ  
Віктор Михайлович 

2-03-87 

Рожнятівський 
0-274 
факс 2-18-74 

Слобода  
Світлана Степанівна 

2-18-74 

Томаш  
Володимир Любомирович 

2-50-40 
пр. 2-50-11 

Костащук  
Юрій Васильович 

2-51-86 

Снятинський 
0-276 
факс 2-13-31 

Чиборак  
Ігор Григорович 

2-21-33 

Семенів  
Володимир Миколайович 

2-43-36 
пр. (03422) 2-55-76 

Тисменицький 
0-236 
факс 2-41-75 Фармус  

Руслан Романович 
2-44-14 
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Назва району,  
міста, код, номер факсу 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Службовий 
телефон 

Королик 
Михайло Михайлович 

2-41-82  

Проценко  
Юрій Володимирович 

2-41-73 

Вишневський  
Михайло Васильович  

2-16-41 
пр. 2-19-46 

Габурак  
Володимир Михайлович 

2-12-40 
пр. 2-19-46 

Тлумацький 
0-279 
факс 2-16-41 

Денькович  
Ігор Миколайович 

2-41-12 

Макота 
Зенон Володимирович  

3-44-38 
пр. 3-42-52 

Белезяк 
Оксана Юріївна 

3-35-54 

м.Болехів 
0-237 
факс 3-42-52 

Лонюк 
Людмила Тарасівна 

3-43-52 

Анушкевичус 
Віктор Андрюсович 

пр.55-65-15 

Вітенко  
Микола Іванович 

55-65-01 
пр.55-20-00 

м.Івано-Франківськ 
факс 55-60-20 

Лис  
Андрій Богданович 

78-40-55 

Насалик 
Ігор Степанович 

7-00-12 
пр. 6-00-19 

Челядин 
Олександр Іванович 

7-00-30 

м.Калуш 
0-272 
факс 2-25-37 

Бабій 
Наталія Йосипівна 

7-00-10 

Слюзар  
Ігор Богданович  

пр. 5-07-60 

Колодніцький 
Богдан Богданович 

2-25-84 

м.Коломия 
0-233 
факс 5-08-23 

Грицан 
Андрій Васильович 

5-07-66 

Онутчак  
Василь Васильович  

2-30-07 
пр. 2-22-79 

Клим’юк 
Тарас Васильович 

2-30-08 

м.Яремче 
0-234 
факс 2-30-01 

Брайляк 
Віра Михайлівна 

2-30-05 
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СПИСОК ТЕЛЕФОНІВ 
голів районних державних адміністрацій 

Назва району, 
код, номер факсу 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Службовий 
телефон 

Богородчанський 
0-271 
факс 2-42-99 

Нагорняк 
Богдан Михайлович 

2-42-01 
пр 2-42-99 

Верховинський 
0-232 
факс 2-11-35 

Гондурак 
Василь Іванович 

2-15-01 
пр 2-12-42 

Галицький 
0-231 
факс 2-12-43 

Івасишин 
Григорій Михайлович 

2-17-20 
пр. 2-13-94 

Городенківський 
0-230 
факс 2-15-12 

Мороз 
Іван Іванович 

2-81-09 
пр. 2-25-67 

Долинський 
0-277 
факс 2-70-27 

Плотніков 
Сергій Вікторович 

2-70-01 
пр. 2-70-04 

Калуський 
0-272 
факс 6-00-23 

Петрів 
Василь Іванович 

6-03-01 
пр. 6-02-09 

Коломийський 
0-233 
факс 4-70-31 

Негрич 
Михайло Михайлович 

4-70-31 
пр. 4-70-30 

Косівський 
0-278 
факс 2-48-49 

Шинкарук 
Ярослав Іванович 

2-48-45 
пр. 2-46-39 

Надвірнянський 
0-275 
факс 2-91-10 

Касіянчук 
Юрій Дмитрович 

2-91-01 
пр. 2-23-82 

Рогатинський 
0-235 
факс 2-47-80 

Нижник 
Йосип Аксентійович 

2-47-87 
пр. 2-43-00 

Рожнятівський 
0-274 
факс 2-05-45 

Філіпович 
Микола Ярославович 

пр. 2-05-38 

Снятинський 
0-276 
факс 2-14-66 

Рябошапко 
Андрій Леонідович 

2-12-10 
пр. 2-50-35 
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Тисменицький 
0-236 
факс 2-43-67 

Росіцький 
Іван Карлович 

2-43-37, 
пр. (03422) 3-03-59 

Тлумацький 
0-279 
факс 2-41-00 

Сенів 
Василь Іванович 

2-16-40 
пр. 2-11-40 
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ВІДОМОСТІ  
про голів районних рад, міських, селищних та сільських голів 

Богородчанський район 
(0-3471) (0-271) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Богородчанська 
районна 

Головчук 
Михайло Михайлович 

25.09.1959 2-41-90 
2-41-99 

2. 
Богородчанська 
селищна 

Клебан 
Богдан Зеновійович 

26.04.1952 2-24-73 

3. 
Солотвинська  
селищна 

Боднарчук  
Роман Степанович 

02.10.1974 41-3-38 
41-5-04 

4. 
Бабченська  
сільська 

Андріїв  
Ігор Васильович 

02.11.1972 61-2-19 
61-2-22 

5. 
Богрівська  
сільська 

Савин  
Іван Михайлович 

13.01.1962 65-6-24 

6. 
Глибівська  
сільська 

Соловей  
Михайло Іванович 

08.07.1959 32-7-10 

7. 
Глибоківська  
сільська 

Тимків 
Надія Олексіївна 

19.11.1967 39-2-22 

8. 
Горохолинська 
сільська 

Шимановський  
Дмитро Михайлович 

04.11.1963 53-4-49 

9. 
Грабовецька  
сільська 

Мороз 
Марія Миколаївна 

19.07.1963 32-4-23 

10. 
Гутянська  
сільська 

Георгей  
Володимир Іванович 

22.12.1956 33-4-42 

11. 
Дзвиняцька  
сільська 

Волочій  
Микола Степанович 

14.04.1961 30-3-44 

12. 
Жураківська  
сільська 

Бабчук  
Марія Василівна 

05.03.1952 35-2-72 
35-3-86 

13. 
Заберезька  
сільська 

Амброзяк 
Василь Васильович 

16.05.1988 3-85-35 

14. 
Іваниківська  
сільська 

Василик 
Михайло Михайлович 

11.01.1961 38-2-33 

15. 
Космацька  
сільська 

Климбус  
Ярослав Іванович 

06.06.1964 3-33-95 

16. 
Кривецька  
сільська 

Атаманюк 
Богдан Михайлович 

06.11.1956 6-96-46 

17. 
Кричківська  
сільська 

Струк 
Дмитро Михайлович 

06.11.1962 6-77-44 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

18. 
Луквицька  
сільська 

Ілемський 
Володимир Степанович 

09.01.1962 4-56-02 

19. 
Манявська  
сільська 

Рудько  
Віктор Дмитрович 

20.12.1969 6-81-00 

20. 
Марківська  
сільська 

Савчин 
Василь Дмитрович 

21.12.1964 4-64-07 

21. 
Міжгірська  
сільська 

Зіняк  
Петро Іванович 

03.05.1967 3-66-32 

22. 
Монастирчанська 
сільська 

Марковецький 
Володимир Федорович 

23.07.1958 42-2-29 

23. 
Нивочинська  
сільська 

Лесів 
Іван Миколайович 

05.06.1969 31-4-35 

24. 
Підгірська  
сільська 

  5-74-42 

25. 
Порогівська 
сільська 

Пінчак 
Параска Дмитрівна 

05.06.1958 6-34-32 

26. 
Похівська  
сільська 

Аннюк 
Мирослав Федорович 

13.04.1961 3-16-16 

27. 
Раковецька  
сільська 

Вінтоняк 
Ігор Богданович 

02.08.1979 45-2-27 

28. 
Росільнянська  
сільська 

Мандзюк 
Ярослава Іванівна 

12.05.1966 3-62-48 

29. 
Саджавська  
сільська 

Бойко 
Михайло Михайлович 

12.05.1961 37-2-72 

30. 
Старобогородчанська 
сільська 

Здерка  
Ярослав Михайлович 

13.08.1957 5-17-00 

31. 
Старунська  
сільська 

Мосюк 
Іван Васильович 

07.07.1961 2-41-28 

32. 
Хмелівська  
сільська 

Кубірка  
Наталія Михайлівна 

20.01.1960 3-96-86 

33. 
Яблуньська  
сільська 

Сульжик 
Тетяна Ярославівна 

21.04.1962 6-52-22 
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Верховинський район 
(0-3432) (0-232) 

№ 
з/п 

Рада Прізвище, ім’я,  
по батькові 

Дата  
народження 

№  
телефону 

1. 
Верховинська 
районна 

Кікінчук 
Ярослав Миколайович 

18.01.1962 2-17-65 
2-23-24 

2. 
Верховинська 
селищна 

Мицканюк  
Василь Миколайович 

10.06.1959 2-11-56 

3. 
Бистрецька  
сільська 

Хімчак 
Микола Миколайович 

03.06.1963 3-35-22 

4. 
Білоберізька  
сільська 

Іванюк 
Дмитро Іванович 

23.09.1977 3-45-46 

5. 
Буковецька  
сільська 

Матаржук 
Мирослав Миколайович 

20.04.1979 5-35-13 

6. 
Верхньоясенівська 
сільська 

Мартищук 
Дмитро Дмитрович 

22.09.1964 5-36-22 

7. 
Голівська  
сільська 

Костюк  
Василь Васильович 

07.07.1957 7-66-90 

8. 
Голошинська 
сільська 

Федорчак  
Олексій Миколайович 

27.05.1957 6-67-40 

9. 
Гринявська  
сільська 

Дроняк  
Юрій Дмитрович 

13.11.1962 6-65-43 

10. 
Довгопільська 
сільська 

Джуряк  
Дмитро Дмитрович 

04.11.1956 3-43-80 

11. 
Замагорівська 
сільська 

Кермощук  
Іван Юрійович 

03.02.1953 3-41-24 

12. 
Зеленська  
сільська 

Мицканюк  
Іван Іванович 

17.11.1958 3-31-40 

13. 
Ільцівська  
сільська 

Джоголюк  
Василь Михайлович 

07.02.1974 4-71-85 

14. 
Красницька  
сільська 

Мартищук 
Василь Федорович 

13.04.1956 3-35-44 

15. 
Красноїлівська 
сільська 

Ілюк  
Василина Юріївна 

03.01.1958 7-66-93 

16. 
Кривопільська 
сільська 

Стефурак  
Юрій Юрійович 

27.09.1970 3-33-10 

17. 
Криворівнянська 
сільська 

Зеленчук  
Василь Іванович 

07.11.1973 5-36-00 

18. 
Перехреснянська 
сільська 

Плитчук  
Василь Михайлович 

10.02.1968 7-66-60 

19. 
Пробійнівська 
сільська 

Юрнюк  
Марія Михайлівна 

02.10.1957 6-43-48 
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№ 
з/п 

Рада Прізвище, ім’я,  
по батькові 

Дата  
народження 

№  
телефону 

20. 
Стебнівська  
сільська 

Кочерган  
Михайло Дмитрович 

04.03.1961 3-43-41 

21. 
Устеріківська 
сільська 

Бельмега 
Роман Васильович 

02.01.1968 3-47-46 

22. 
Хороцівська  
сільська 

Ватаманюк  
Василь Миколайович 

11.08.1955 3-45-92 

23. 
Яблуницька  
сільська 

Федорчук  
Петро Петрович 

11.07.1960 6-41-81 
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Галицький район 
(0-3431) (0-231) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Галицька  
районна 

Стрембіцький 
Петро Євстахович 

01.09.1953 
2-14-94 
2-16-73 

2. 
Галицька  
міська 

Трачик  
Орест Антонович 

09.07.1958 2-13-32, 

3. 
Бурштинська  
міська 

Курляк 
Петро Іванович 

28.03.1970 
(03438) 
4-62-60 

4. 
Більшівцівська 
селищна 

Саноцький  
Василь Павлович 

03.02.1959 6-17-72 

5. 
Блюдниківська 
сільська 

Кузів  
Іван Іванович 

04.03.1968 3-16-16 

6. 
Бовшівська  
сільська 

Очкур  
Анна Йосипівна 

08.02.1948 7-72-83 

7. 
Бринська  
сільська 

Богусевич  
Марія Миколаївна 

19.09.1958 3-77-16 

8. 
Височанківська 
сільська 

Медвідь  
Василь Ярославович 

10.04.1962 3-43-37 

9. 
Вікторівська  
сільська 

Глум 
Мирослав Ярославович 

30.06.1966 3-43-20 

10. 
Деліївська  
сільська 

Кліщ  
Володимир Степанович 

29.09.1962 3-55-46 

11. 
Демешківська 
сільська 

Цибух 
Зіновій Богданович 

26.06.1969 7-92-31 

12. 
Дем'янівська  
сільська 

Комарницький  
Володимир 
Володимирович 

01.08.1970 5-83-66 

13. 
Дитятинська  
сільська 

Довжинський  
Євген Михайлович 

09.09.1971 7-62-46 

14. 
Дорогівська  
сільська 

Тимків 
Ігор Пилипович 

30.10.1952 3-66-38 

15. 
Дубівецька  
сільська 

  3-14-48 

16. 
Жалиборівська 
сільська 

Щепанська  
Марія Ярославівна 

21.12.1966 7-12-76 

17. 
Задністрянська 
сільська 

Леочко  
Марія Михайлівна 

08.02.1961 7-41-04 

18. 
Залуквянська  
сільська 

Залецький  
Михайло Васильович 

08.05.1966 3-03-08 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

19. 
Кінашівська  
сільська 

Цимбаліста  
Надія Михайлівна 

28.06.1974 7-12-81 

20. 
Кінчаківська  
сільська 

Мах  
Микола Миколайович 

07.12.1965 3-92-32 

21. 
Комарівська  
сільська 

Юнгер  
Михайло Григорович 

10.10.1953 3-42-33 

22. 
Коростовичівська 
сільська 

Михайлишин  
Ганна Іванівна 

19.01.1959 4-21-87 

23. 
Крилосівська  
сільська 

Духович  
Марія Григорівна 

23.07.1955 3-12-22 

24. 
Кукільницька 
сільська 

Остяк  
Юрій Михайлович 

01.01.1953 7-22-37 

25. 
Курівська  
сільська 

Крупа  
Лідія Федорівна 

20.05.1957 7-13-31 

26. 
Ланівська  
сільська 

Лазарчук  
Галина Дмитрівна 

02.10.1969 3-55-50 

27. 
Маріямпільська 
сільська 

Білан  
Ярослав Васильович 

09.06.1954 3-22-91 

28. 
Мединська  
сільська 

Стус  
Іван Васильович 

09.09.1961 3-77-33 

29. 
Медухівська  
сільська 

Вітовський 
Ігор Іванович 

10.10.1968 3-83-42 

30. 
Межигірська  
сільська 

Сачовський  
Степан Дмитрович 

22.06.1941 3-35-20 

31. 
Нараївська  
сільська 

Курас  
Марія Романівна 

02.01.1955 7-52-23 

32. 
Насташинська 
сільська 

Рубашний  
Роман Богданович 

17.09.1979 5-33-47 

33. 
Новоскоморохівська 
сільська 

  7-52-16 

34. 
Озерянська  
сільська 

Кліщ  
Роман Степанович 

28.06.1958 5-22-24 

35. 
Перлівецька  
сільська 

Шидловський  
Богдан Іванович 

11.06.1958 3-13-26 

36. 
Подільська  
сільська 

Перекліта 
Ольга Євстахівна 

02.07.1966 4-28-92 

37. 
Сапогівська  
сільська 

Олійник  
Володимир Романович 

22.04.1952 3-77-58 

38. 
Старомартинівська 
сільська 

Федів  
Марія Володимирівна 

08.12.1956 5-52-22 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

39. 
Тенетниківська 
сільська 

Кропильницький 
Михайло Олексійович 

30.04.1960 4-26-87 

40. 
Тумирська  
сільська 

Саранчук 
Василь Михайлович 

14.01.1965 3-55-58 

41. 
Тустанська  
сільська 

Наконечна  
Галина Степанівна 

21.01.1956 3-34-66 

42. 
Яблунівська  
сільська 

Коваль  
Василь Васильович 

15.03.1961 7-32-10 
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Городенківський район 
(0-3430) (0-230) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Городенківська 
районна 

Кобилянський 
Богдан Миколайович 

05.04.1969 
2-24-08 
2-25-67 

2. 
Городенківська 
міська 

Осадчук  
Роман Романович 

26.09.1954 2-22-15 

3. 
Чернелицька 
селищна 

Кошка 
Василь Іванович 

07.06.1967 5-52-22 

4. 
Вербівцівська  
сільська 

Ключівський  
Юрій Ярославович 

15.12.1972 3-42-25 

5. 
Виноградська 
сільська 

Гоблик 
Михайло Михайлович 

15.11.1949 3-22-96 

6. 
Вільхівська 
сільська 

Буряк  
Ярослав Іванович 

28.10.1965 4-72-22 

7. 
Вікнянська  
сільська 

Симончук  
Володимир Григорович 

23.07.1951 5-82-22 

8. 
Городницька 
сільська 

Козак  
Богдан Васильович 

03.04.1972 5-42-22 

9. 
Глушківська 
сільська 

Курилюк  
Василь Васильович 

05.01.1987 5-23-46 

10. 
Далешівська 
сільська 

Воробець  
Любомир Михайлович 

29.10.1976 5-62-22 

11. 
Копачинецька 
сільська 

Липка  
Тарас Васильович 

11.09.1967 6-72-22 

12. 
Корнівська  
сільська 

Галящук  
Василь Іванович 

28.02.1969 5-32-22 

13. 
Кунисівська 
сільська 

Кошка  
Володимир Михайлович 

09.09.1963 4-92-22 

14. 
Котиківська 
сільська 

Котелко  
Іван Миколайович 

22.07.1954 2-15-28 

15. 
Луківська  
сільська 

Бабала  
Галина Петрівна 

10.04.1964 6-31-22 

16. 
Михальчівська 
сільська 

Пронь  
Богдан Миронович 

01.05.1970 4-02-22 

17. 
Незвиська  
сільська 

Яківчик  
Юрій Георгійович 

03.01.1961 6-12-22 

18. 
Олієво-Королівська 
сільська 

Баран  
Петро Романович 

12.09.1957 4-62-22 

19. 
Острівецька 
сільська 

Юрчишин  
Михайло Іванович 

27.06.1956 6-91-11 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

20. 
Поточищенська 
сільська 

Курилів  
Петро Васильович  

16.10.1957 5-12-22 

21. 
Раковецька  
сільська 

Лонич  
Іван Дмитрович 

29.07.1965 6-22-22 

22. 
Рашківська  
сільська 

Брус  
Петро Васильович 

17.05.1951 6-52-22 

23. 
Росохацька  
сільська 

Федорів 
Михайло Петрович 

20.11.1969 3-62-22 

24. 
Семаківська 
сільська 

Цебрій  
Тарас Миколайович 

08.01.1951 4-42-22 

25. 
Серафинецька 
сільська 

Ощипко  
Дмитро Юркович 

17.11.1952 5-02-23 

26. 
Слобідська  
сільська 

Тарновецький  
Мирослав Михайлович 

27.01.1964 3-12-41 

27. 
Сороківська 
сільська 

Дерпак  
Михайло Дмитрович 

24.02.1963 3-12-30 

28. 
Стрільченська 
сільська 

Танасійчук  
Василь Орестович 

13.04.1973 4-52-22 

29. 
Тишківська 
сільська 

Пронич  
Іван Іванович 

25.06.1962 4-22-22 

30. 
Топорівська 
сільська 

Федорук  
Іван Васильович 

06.07.1958 3-52-22 

31. 
Торговицька 
сільська 

Новосельський  
Іван Іванович 

24.03.1959 5-92-46 

32. 
Чортовецька 
сільська 

Оробець  
Теодор Іванович 

18.04.1971 4-12-17 

33. 
Чернятинська 
сільська 

Хома  
Марія Олексіївна 

16.10.1956 2-72-89 

34. 
Ясеневопільнівська 
сільська  

Струтинський  
Іван Іванович 

22.05.1976 5-72-31 
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Долинський район 
(0-3477) (0-277) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Долинська  
районна 

Луцький 
Володимир Ярославович 

06.06.1954 
2-70-10 
2-70-15 

2. 
Долинська  
міська 

Гаразд  
Володимир Степанович 

17.01.1966 2-70-30 

3. 
Вигодська  
селищна  

Мацелюх  
Михайло Васильович 

10.08.1961 
61-2-44, 
61-2-57 

4. 
Белеївська  
сільська 

Тюн  
Галина Михайлівна 

01.01.1963 93-3-83 

5. 
Великотур'янська 
сільська 

Романюк 
Мирон Миколайович 

23.05.1963 93-2-24 

6. 
Витвицька  
сільська 

Бандра  
Богдан Миколайович 

27.07.1958 35-3-41 

7. 
Вишківська 
сільська 

Халус  
Степан Іванович 

20.02.1985 90-2-42 

8. 
Геринська  
сільська 

Макара 
Віктор Зеновійович 

01.06.1966 30-4-40 

9. 
Гошівська  
сільська 

Яремко  
Віра Михайлівна 

27.01.1961 
30-4-08, 
30-3-24 

10. 
Кальнянська 
сільська 

Равлюк  
Віктор Романович 

27.01.1966 
33-3-24, 
33-3-40 

11. 
Княжолуцька 
сільська 

Беляк  
Ігор Богданович 

03.02.1967 
55-4-00, 
55-4-24 

12. 
Кропивницька 
сільська 

Ципердюк  
Петро Пилипович 

08.09 1961 
61-4-50, 
61-2-64 

13. 
Лолинська  
сільська 

Дацьо  
Іван Дмитрович 

01.08.1953 
53-2-61, 
53-2-22 

14. 
Малотур'янська 
сільська 

Кузеляк  
Лідія Леонтіївна 

07.11.1958 54-4-14 

15. 
Надіївська  
сільська 

Басараб  
Михайло Степанович 

15.03.1956 
98-2-46, 
98-2-42 

16. 
Новоселицька 
сільська 

Ісайчук  
Роман Володимирович 

23.04.1982 
61-1-20, 
61-1-72 

17. 
Новичківська 
сільська 

Шеремета 
Галина Михайлівна 

14.10.1961 2-00-58 

18. 
Новошинська 
сільська 

  
53-2-47 
53-2-07 

19. 
Оболонська 
сільська 

Цап  
Мирон Васильович 

03.04.1953 20-0-26 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

20. 
Підлісківська 
сільська 

Вовк  
Василь Станкович 

15.04.1952 53-2-24 

21. 
Раківська  
сільська 

Фреїв  
Василь Миколайович 

08.09.1965 97-2-33 

22. 
Рахинянська 
сільська 

Мельник 
Богдан Миколайович 

30.07.1951 
94-2-31 
94-2-34 

23. 
Розточківська 
сільська 

Бартків  
Микола Васильович 

15.01.1959 33-3-37 

24. 
Сенечівська 
сільська 

Торко  
Микола Ілліч 

07.03.1947 90-2-55 

25. 
Слободо-
Болехівська 
сільська 

Данилів  
Степан Михайлович 

01.01.1970 35-3-13 

26. 
Солуківська 
сільська 

Кудибин 
Ярослав Миколайович 

02.10.1975 
51-5-00, 
51-5-01 

27. 
Станковецька 
сільська 

Грабар  
Ярослава Дмитрівна 

21.05.1965 35-3-86 

28. 
Старомізунська 
сільська 

Сащин  
Руслан Ярославович 

26.07.1970 
61-3-70, 
61-1-12 

29. 
Тростянецька 
сільська 

Болюк  
Зеновій Ілліч 

21.06.1970 
96-2-23, 
96-2-30 

30. 
Тяпчанська 
сільська 

Щеглюк  
Юрій Іванович  

25.04.1944 52-3-33 

31. 
Шевченківська 
сільська 

Мацалак  
Микола Миколайович 

26.04.1967 
53-2-16, 
53-1-99 

32. 
Яворівська  
сільська 

Питлик  
Зеновій Михайлович 

24.09.1958 
51-2-33, 
51-3-26 
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Калуський район 
(0-3472) (0-272) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Калуська 
районна 

Дзундза 
Василь Степанович 

10.01.1955 
6-01-70 
6-03-69 

2. 
Войнилівська  
селищна 

Рудий  
Володимир 
Степанович 

14.08.1970 
9-62-33,  
9-64-55 

3. 
Боднарівська  
сільська 

Матківська  
Галина Ярославівна 

21.12.1959 
9-42-86,  
9-42-97 

4. 
Верхнянська  
сільська 

Філіпович  
Микола Олексійович 

14.11.1959 
9-35-23,  
9-38-93 

5. 
Вістівська  
сільська 

Хомич  
Василь 
Миколайович 

14.01.1969 
9-33-60,  
9-33-87 

6. 
Голинська  
сільська 

Ляхович  
Віктор Олексійович 

17.11.1970 9-06-95 

7. 
Добровлянська 
сільська 

Василів  
Марія Василівна 

26.10.1956 9-85-89 

8. 
Довговойнилівська 
сільська 

Павловський  
Василь Степанович 

01.10.1954 9-24-10 

9. 
Завадківська  
сільська 

Ситник 
Марія Ярославівна 

21.09.1971 6-49-49 

10. 
Завійська  
сільська 

Романів  
Василь Іванович 

15.02.1961 9-92-75 

11. 
Зборянська  
сільська 

Лущ  
Іван Дмитрович 

16.04.1984 9-32-47 

12. 
Кадобнянська  
сільська 

Пастух  
Василь Васильович 

19.03.1964 9-48-72 

13. 
Копанківська  
сільська 

  9-12-43 

14. 
Кропивницька 
сільська 

Барнич  
Михайло 
Михайлович 

09.03.1959 9-47-71 

15. 
Луківська  
сільська 

Киращук  
Петро Дмитрович 

10.01.1956 
9-81-45,  
9-81-47 

16. 
Мостищенська 
сільська 

Пукіш 
Галина Василівна 

20.05.1958 
9-11-38,  
9-13-73 

17. 
Негівська  
сільська 

Вагилевич  
Богдан Богданович 

06.04.1960 
9-21-38,  
9-21-57 

18. 
Новицька  
сільська 

Головчак  
Володимир Іванович 

09.03.1963 6-49-44 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

19. 
Перевозецька  
сільська 

Масляк  
Мар’яна Романівна 

24.09.1990 9-66-39 

20. 
Підмихайлівська 
сільська 

Кубрак 
Ігор Васильович 

23.10.1956 9-17-30 

21. 
Пійлівська  
сільська 

Семанів  
Микола Михайлович 

19.12.1951 9-95-15 

22. 
Ріп'янська  
сільська 

Іваськів  
Микола Михайлович 

14.07.1969 6-49-47 

23. 
Середньоугринівська 
сільська 

Василів  
Микола Петрович 

22.01.1959 9-75-12 

24. 
Сівко-Войнилівська 
сільська 

Галка  
Оксана Львівна 

14.04.1960 9-52-19 

25. 
Сівко-Калуська 
сільська 

Климишин  
Олег Ярославович 

20.05.1972 9-40-13 

26. 
Станьківська  
сільська 

Романишин  
Романна Іванівна 

03.05.1951 
9-77-08,  
9-77-70 

27. 
Студінська  
сільська 

Стасюк  
Марія Романівна 

18.11.1961 
9-02-32,  
9-03-21 

28. 
Томашівська  
сільська 

Безрукий  
Богдан 
Миколайович 

12.10.1950 9-53-17 

29. 
Тужилівська  
сільська 

Лазар  
Василь Михайлович 

12.01.1973 9-95-79 
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Коломийський район 
(0-3433) (0-233) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Коломийська 
районна 

Болюк 
Богдан Володимирович 16.05.1952 

4-75-93 
4-70-31 

2. 
Гвіздецька  
селищна 

Палійчук  
Михайло Дмитрович 01.01.1944 

6-12-75,  
6-13-33 

3. 
Отинійська  
селищна 

Кінащук  
Володимир Петрович 29.10.1962 

6-25-56 
6-22-85 

4. 
Печеніжинська 
селищна 

Довірак 
Ігор Васильович 09.01.1970 6-45-40 

5. 
Великокам’янcька 
сільська 

Луцак 
Ігор Васильович 18.09.1983 9-82-24 

6. 
Великоключівська 
сільська 

М’якущак  
Ярослав Юрійович 05.04.1976 

9-62-45 
9-62-09 

7. 
Верхньовербізька 
сільська 

Андрійчук  
Віктор Васильович 06.01.1969 

9-00-20 
9-04-16 

8. 
Виноградська 
сільська 

Луців  
Галина Михайлівна 31.05.1956 

6-72-83 
6-72-18 

9. 
Воскресинцівська 
сільська 

Білейчук  
Любомир Юрійович 09.10.1969 

7-64-00 
7-64-01 
7-64-02 

10. 
Воронська  
сільська 

Гільтайчук  
Тарас Федорович 15.06.1967 6-74-10 

11. 
Годи-Добровідська 
сільська 

Соколюк  
Микола Миколайович 02.01.1962 9-74-52 

12. 
Голосківська 
сільська 

Левицький  
Ярослав 
Володимирович 

27.01.1972 6-25-59 

13. 
Дебеславцівська 
сільська 

Бойчук  
Богдан Михайлович 28.10.1959 9-21-01 

14. 
Джурківська 
сільська 

Сеньків  
Тарас Васильович 15.02.1969 

9-52-91 
2-67-29 

15. 
Жукотинська 
сільська 

Мельничук  
Роман Іванович 17.07.1969 6-61-97 

16. 
Загайпільська 
сільська 

Шинкарук  
Олександра Олексіївна 17.04.1961 

6-50-38 
6-52-43 

17. 
Іванівецька  
сільська 

Мочернюк  
Василь Васильович 21.12.1972 9-12-46 

18. 
Княждвірська 
сільська 

Чорний  
Дмитро Васильович 29.07.1951 

6-30-01 
6-30-10 

19. 
Ковалівська  
сільська 

Боднарук  
Тетяна Василівна 02.05.1960 

9-32-18 
б. 9-32-31 

20. 
Корницька  
сільська 

Лахнюк  
Володимир Васильович 11.05.1962 

9-26-24 
9-24-68 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

21. 
Королівська  
сільська 

Мігащук  
Іван Петрович 03.03.1955 7-67-24 

22. 
Коршівська  
сільська 

Пижук  
Михайло Андрійович 15.11.1972 

6-65-58 
6-64-69 
6-64-48 

23. 
Ліснослобідська 
сільська 

  9-92-12 

24. 
Ліснохлібичинська 
сільська 

Харук  
Богдан Богданович 28.11.1973 6-24-39 

25. 
Малокам’янська 
сільська 

Гришук  
Микола 
Володимирович 

28.10.1985 9-42-19 

26. 
Малоключівська 
сільська 

Коструб’як  
Іван Федорович 25.08.1953 9-53-10 

27. 
Марківська  
сільська 

Стефанюк 
Михайло Ярославович 

02.07.1982 9-50-20 

28. 
Матеївецька  
сільська 

Гуменюк  
Ніна Адамівна 02.01.1956 9-21-97 

29. 
Мишинська  
сільська 

Мельник  
Василь Іванович 15.08.1953 

6-00-35 
6-01-54 

30. 
Молодятинська 
сільська 

Гриньків  
Михайло Васильович 13.03.1961 

6-90-30 
6-90-10 

31. 
Нижньовербізька 
сільська 

Карпенюк  
Марія Василівна 20.06.1952 9-00-10 

32. 
Остапківська 
сільська 

Филипчук  
Володимир 
Михайлович 

02.09.1967 6-15-77 

33. 
Пилипівська 
сільська 

Долаврук  
Уляна Василівна  02.08.1986 9-21-30 

34. 
Підгайчиківська 
сільська 

Мельничук  
Павло Дмитрович 21.02.1953 

6-52-84 
6-52-33 

35. 
П’ядицька  
сільська 

Сікорський  
Роман Романович  08.09.1969 

9-72-24 
б. 5-20-00 

36. 
Раківчицька  
сільська 

Заграновський  
Василь Васильович 08.02.1967 

9-92-34 
9-92-83 

37. 
Рунгурська  
сільська 

Фенин  
Василь Миколайович 15.05.1966 9-66-46 

38. 
Семаківська  
сільська 

Назарійчук  
Іван Іванович 07.09.1974 

6-80-91 
6-80-92 

39. 
Сідлищенська 
сільська 

Воловська  
Надія Григорівна 25.04.1970 6-20-00 

40. 
Слобідська  
сільська 

Боянчук  
Роман Михайлович 05.03.1971 6-35-10 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

41. 
Сопівська  
сільська 

Терпигоров  
Олег Миколайович  12.04.1975 

2-66-33 
9-15-56 

42. 
Струпківська 
сільська 

Пасічняк  
Ярослав Михайлович  20.11.1961 6-22-91 

43. 
Старогвіздецька 
сільська 

Дяків  
Михайло Петрович 02.11.1961 

6-85-47 
6-85-10 

44. 
Спаська  
сільська 

Гоянюк  
Олександра Йосипівна 13.08.1964 

9-36-22 
9-36-24 

45. 
Товмачицька 
сільська 

Григорчук  
Віктор Дмитрович 24.05.1970 9-12-40 

46. 
Торговицька 
сільська 

Мандзюк  
Северин Северинович 08.06.1983 

6-73-31 
6-73-73 
6-73-25 

47. 
Турківська  
сільська 

Червінська  
Любов Дмитрівна 11.05.1967 

9-16-24 
б.9-16-33 

48. 
Ценявська  
сільська 

Томенчук  
Богдан Юрійович 29.08.1959 

6-50-39 
6-57-40 

49. 
Угорницька  
сільська 

Хімейчук  
Микола Михайлович 17.10.1947 6-21-36 

50. 
Черемхівська 
сільська 

Паньків  
Михайло Миколайович 29.11.1969 6-66-33 

51. 
Шепарівцівська 
сільська 

Терпелюк 
Іван Петрович 01.02.1957 9-94-10 
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Косівський район 
(0-3478) (0-278) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Косівська  
районна 

Клуб  
Андрій Іванович 

18.06.1984 2-46-40 

2. 
Косівська  
міська 

Фокшей  
Микола Миколайович 

18.06.1951 2-48-32 

3. 
Кутська  
селищна 

Томащук  
Дмитро Михайлович 

28.08.1951 4-53-03 

4 
Яблунівська 
селищна 

Томащук  
Зіновій Юрійович 

18.07.1978 3-61-52 

5. 
Акрешорська 
сільська 

Пилип'як  
Марія Петрівна 

16.08.1971 3-81-88 

6. 
Бабинська  
сільська 

Самокіщук  
Василь Васильович 

08.04.1973 6-81-41 

7. 
Баня-Березівська 
сільська 

Пукас  
Микола Миколайович 

06.02.1956 5-90-01 

8. 
Брустурівська 
сільська 

Матійчук  
Марія Василівна 

27.11.1954 5-95-30 

9. 
Вербовецька 
сільська 

Павлюк  
Іван Михайлович 

03.08.1952 5-24-10 

10. 
Вижньоберезівська 
сільська 

Лаврій  
Оксана Василівна 

22.12.1945 3-77-35 

11. 
Великорожинська 
сільська  

Павлюк  
Василь Федорович 

06.06.1964 4-66-09 

12. 
Городянська  
сільська  

Сумарук  
Марта Іванівна 

06.03.1958 6-75-35 

13. 
Кобаківська  
сільська  

Кисилиця  
Олександр Федорович 

11.05.1962 2-52-65 

14. 
Космацька  
сільська  

Пожоджук  
Дмитро Онуфрійович 

15.10.1955 5-77-21 

15. 
Лючанська  
сільська 

Коломийчук  
Василь Васильович 

23.06.1983 3-85-14 

16. 
Лючківська  
сільська 

Васкул  
Богдан Ярославович 

06.03.1967 5-90-13 

17. 
Малорожинська 
сільська  

Івасюк  
Василь Іванович 

04.07.1961 4-63-59 

18. 
Микитинецька 
сільська  

Атаманюк  
Ігор Валенінович 

23.05.1987 2-91-72 

19. 
Нижньоберезівська 
сільська  

Іванків  
Михайло Матвійович 

18.11.1956 3-75-36 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

20. 
Пістинська  
сільська  

Бейсюк  
Тарас Васильович 

03.06.1960 2-83-23 

21. 
Прокуравська 
сільська 

Лесюк  
Іван Петрович 

05.07.1964 5-21-55 

22. 
Рибненська  
сільська  

Марчук  
Дмитро Філімонович 

16.03.1973 2-96-89 

23. 
Річківська  
сільська  

Копчук  
Марія Григорівна 

04.05.1948 6-92-41 

24. 
Рожнівська  
сільська  

Ропар  
Василь Васильович 

23.02.1970 2-61-38 

25. 
Розтоківська 
сільська  

Данищук  
Євген Михайлович 

15.07.1985 4-68-40 

26. 
Середньоберезівська 
сільська  

  3-77-86 

27. 
Слобідська  
сільська 

Лукинич  
Ігор Зіновійович 

29.08.1971 4-80-85 

28. 
Смоднянська 
сільська  

Рабинюк  
Михайло Юрійович 

15.09.1958 4-95-84 

29. 
Снідавська  
сільська  

Григорчук  
Василь Васильович 

05.03.1953 6-93-45 

30. 
Соколівська  
сільська  

Стефурак  
Василь Григорович 

20.05.1964 6-21-66 

31. 
Старокутська 
сільська 

Лаврук  
Григорій Петрович 

13.02.1967 4-51-92 

32. 
Стопчатівська 
сільська 

Скригунець 
Марія Петрівна 

08.02.1951 3-65-37 

33. 
Текучанська 
сільська 

Кіцелюк  
Микола Дмитрович 

18.05.1947 3-82-39 

34. 
Трацька  
сільська 

Яремійчук  
Роман Михайлович 

15.03.1955 2-72-16 

35. 
Тюдівська  
сільська 

Довганюк  
Оксана Іванівна 

21.01.1967 4-67-25 

36. 
Уторопська  
сільська 

Ніжевський  
Омелян Іванович 

02.01.1961 3-72-72 

37. 
Хімчинська  
сільська  

Розвадовський  
Василь Петрович 

11.09.1955 2-73-22 

38. 
Черганівська 
сільська  

Яремин  
Микола Михайлович 

11.12.1964 4-86-38 

39. 
Шепітська  
сільська  

Ткачук  
Галина Віталіївна 20.01.1957 5-72-19 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

40. 
Шешорівська 
сільська  

Якібчук 
Василь 
Володимирович 

05.08.1967 5-85-46 

41. 
Яворівська  
сільська  

Шкрібляк  
Катерина Миколаївна 

13.04.1948 6-97-11 
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Надвірнянський район 
(0-3475) (0-275) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім'я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Надвірнянська 
районна 

Попович 
Василь Васильович 

18.08.1963 
2-91-07 
2-24-52 

2. 
Надвірнянська  
міська 

Андрійович  
Зіновій Мирославович 

10.01.1972 
2-30-24 пр. 
2-23-05 ф. 

3. 
Битківська  
селищна 

Годзюр  
Іван Михайлович  

30.05.1967 6-14-95 

4. 
Делятинська  
селищна 

Косило  
Михайло Михайлович  

23.05.1975 4-33-71 

5. 
Ланчинська  
селищна 

Іванюк  
Михайло Михайлович 

19.09.1964 3-26-34 

6. 
Бистрицька  
сільська 

Гав'юк  
Ганна Василівна  

29.12.1965 6-74-47 

7. 
Білоославська 
сільська 

Щербюк  
Микола Миколайович  

17.06.1967 6-52-45 

8. 
Верхньомайданська 
сільська 

Колинецький  
Михайло Михайлович  

24.09.1968 2-55-86 

9. 
Волосівська  
сільська 

Бариляк  
Ігор Ярославович 

26.02.1971 6-25-42 

10. 
Гаврилівська  
сільська 

Даців  
Роман Васильович 

22.09.1960 6-22-25 

11. 
Гвіздська  
сільська 

Половко  
Василь Юрійович 

20.04.1960 6-16-95 

12. 
Добротівська  
сільська 

Мельник  
Михайло Михайлович 

11.07.1944 3-43-34 

13. 
Зарічанська  
сільська 

Вацик  
Михайло Михайлович 

27.07.1963 6-64-96 

14. 
Зеленська  
сільська 

Хопта  
Віталій Миколайович 

13.06.1976 6-74-41 

15. 
Камінська  
сільська 

Федорович  
Андрій Михайлович 

12.02.1968 6-26-90 

16. 
Краснянська  
сільська 

Завальнюк  
Василь Ярославович 

12.06.1970 6-03-94 

17. 
Ліснотарновицька 
сільська 

Марковецька  
Марія Василівна 

12.08.1972 6-42-82 

18. 
Лоївська  
сільська 

Наливайко  
Любомир Васильович 

07.11.1981 6-34-90 

19. 
Молодківська 
сільська 

Кисляк  
Василь Іванович 

14.04.1959 6-82-01 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім'я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

20. 
Назавизівська 
сільська 

Гаврилюк  
Володимир Львович 

24.03.1973 6-56-08 

21. 
Парищенська 
сільська 

Магдич  
Василь Михайлович 

26.10.1966 6-22-37 

22. 
Пасічнянська  
сільська 

Михайлюк  
Василь Васильович 

30.01.1970 6-74-79 

23. 
Переріслянська 
сільська 

Непеляк  
Василь Дмитрович 

17.12.1959 6-44-95 

24. 
Пнівська  
сільська 

Гладиш  
Василь Миколайович 

23.09.1966 6-71-32 

25. 
Саджавська  
сільська 

Христан  
Михайло Ількович 

01.03.1953 3-26-35 

26. 
Середньомайданська 
сільська 

Бевзюк  
Ольга Петрівна 

28.02.1963 3-62-19 

27. 
Стримбівська 
сільська 

Дубіщак  
Любомир Адамович 

24.05.1972 2-00-80 

28. 
Тисменичанська 
сільська 

Баланюк  
Сергій Іванович 

18.07.1967 6-04-43 

29. 
Фітьківська  
сільська 

Дмитрук  
Марія Миколаївна 

25.08.1975 7-75-18 

30. 
Цуцилівська  
сільська 

Дутчак  
Микола Миколайович 

27.07.1953 6-32-20 

31. 
Чорноославська 
сільська 

Попович  
Василь Васильович 

02.11.1968 6-85-11 

32. 
Чорнопотоківська 
сільська 

Шовгенюк  
Василь Васильович 

27.09.1962 6-57-11 
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Рогатинський район 
(0-3435) (0-235) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Рогатинська 
районна 

Чорний 
Юрій Зіновійович 

18.08.1976 
2-48-00 
2-47-37 

2. 
Рогатинська 
міська 

Гусак  
Володимир Степанович 

16.07.1959 
2-11-88 
2-13-64 

3. 
Букачівська 
селищна 

Сенів 
Олег Іванович 

16.06.1966 4-11-25 

4. 
Бабухівська 
сільська 

Дзера  
Любомир Іванович 

26.09.1965 
3-45-81 
3-46-79 

5. 
Васючинська 
сільська 

Семків  
Богдан Богданович 

10.03.1981 5-63-36 

6. 
Вербилівська 
сільська 

Білоус  
Іван Михайлович 

08.06.1958 3-32-00 

7. 
Верхньолипицька 
сільська 

Галушка  
Володимир Зеновійович 

04.04.1966 
6-34-94 
6-34-30 

8. 
Виспянська 
сільська 

Синишин  
Ігор Васильович 

19.09.1962 7-93-85 

9. 
Вишнівська 
сільська 

Фультинський  
Федір Іванович 

16.07.1974 4-31-70 

10. 
Воскресинцівська 
сільська 

Гладій  
Катерина 
Володимирівна 

30.01.1959 5-63-86 

11. 
Григорівська 
сільська 

Пасічник  
Галина Михайлівна 

08.04.1961 5-66-86 

12. 
Данильченська 
сільська 

Цвікович  
Мирон Петрович 

02.10.1959 6-55-42 

13. 
Дегівська  
сільська 

Марунчак  
Володимир Ярославович 

19.04.1957 7-24-85 

14. 
Дичківська 
сільська 

Пізьо  
Євген Миколайович 

23.01.1959 7-93-19 

15. 
Добринівська 
сільська 

Луцишин  
Роман Михайлович 

03.02.1950 6-84-19 

16. 
Долинянська 
сільська 

Хома  
Василь Іванович 

05.10.1964 7-24-21 

17. 
Жовчівська 
сільська 

Петришин  
Теодозія Прокопівна 

28.02.1956 6-55-21 

18. 
Заланівська 
сільська 

Жмуд  
Любомир Іванович 

01.12.1950 7-93-63 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

19. 
Кліщівнянська 
сільська 

Ворона  
Михайло Омелянович 

20.05.1959 4-34-12 

20. 
Княгиницька 
сільська 

Байда  
Леонід Федорович 

03.04.1958 6-52-21 

21. 
Козарівська 
сільська 

Кобзан  
Марія Антонівна 

16.04.1952 4-11-03 

22. 
Колоколинська 
сільська 

Школяр  
Володимир Васильович 

20.12.1971 4-31-35 

23. 
Конюшківська 
сільська 

Іванців  
Іван Іванович 

11.06.1958 5-62-32 

24. 
Липівська  
сільська 

Стиславський  
Василь Михайлович 

22.08.1955 4-34-17 

25. 
Луковецько-
Вишнівська 
сільська 

Грицюшко  
Роман Іванович 

20.04.1969 4-75-45 

26. 
Лучинецька 
сільська 

Гунчак  
Іван Степанович 

16.05.1966 3-44-00 

27. 
Нижньолипицька 
сільська 

Вічистий  
Олег Васильович 

14.06.1962 6-34-74 

28. 
Підвинянська 
сільська 

Вергун  
Ярослав Іванович 

18.03.1964 3-42-00 

29. 
Підгородянська 
сільська 

Огерук  
Ярослав Миколайович 

14.09.1956 2-16-43 

30. 
Підкамінська 
сільська 

Било  
Любомир Йосипович 

03.01.1969 7-72-11 

31. 
Підмихайлівська 
сільська 

Гриньов  
Микола Михайлович 

17.08.1985 5-66-30 

32. 
Помонятська 
сільська 

Бабич  
Оксана Олегівна 

22.04.1971 6-52-33 

33. 
Потіцька  
сільська 

Демський  
Богдан Володимирович 

28.10.1963 3-36-91 

34. 
Пуківська  
сільська 

Тичківський  
Любомир Іванович 

18.08.1960 6-42-25 

35. 
Путятинська 
сільська 

Андрієвський  
Ігор Зеновійович 

26.07.1965 3-46-02 

36. 
Сарниківська 
сільська 

Туз  
Іван Євстахійович 

04.07.1953 5-65-40 

37. 
Світанківська 
сільська 

Кулеша  
Михайло Михайлович 

29.06.1958 3-31-21 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

38. 
Стратинська 
сільська 

Дідух  
Станіслав 
Володимирович 

03.12.1957 6-84-99 

39. 
Уїздівська 
сільська 

Благий  
Федір Миколайович 

09.05.1959 6-56-90 

40. 
Фразька  
сільська 

Хандій  
Іван Васильович 

17.04.1958 7-24-32 

41. 
Чагрівська 
сільська 

Любінець  
Олег Любомирович 

02.09.1979 4-31-44 

42. 
Чернівська 
сільська 

Колісник  
Уляна Мирославівна 

15.01.1963 4-31-28 

43. 
Черченська 
сільська 

Задорецький  
Василь Йосипович 

24.08.1940 7-12-22 

44. 
Чесниківська 
сільська 

Нагірняк  
Олег Северинович 

17.04.1964 6-06-90 

45. 
Юнашківська 
сільська 

Кліщ  
Роман Іванович 

01.12.1986 3-46-21 

46. 
Явченська  
сільська 

Сливка  
Ігор Миколайович 

10.01.1966 5-67-41 
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Рожнятівський район 
(0-3474) (0-274) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Рожнятівська 
районна 

Іванів  
Назарій Іванович 

17.04.1982 
2-03-87 
2-03-48 

2. 
Брошнів-Осадська 
селищна 

Шикеринець  
Іван Борисович 

03.10.1979 4-65-47 

3. 
Перегінська  
селищна 

Люклян  
Ірина Богданівна 

27.08.1979 9-86-16 

4. 
Рожнятівська 
селищна 

Мацевко  
Василь Степанович 

24.09.1965 2-05-32 

5. 
Берлогівська  
сільська 

Ясінець  
Ірина Миколаївна 

27.07.1957 2-06-65 

6. 
Брошнівська  
сільська 

Буряна  
Оксана Василівна 

02.01.1953 4-66-93 

7. 
Вербівська  
сільська 

Василечко  
Ярослав Павлович 

08.03.1955 3-03-66 

8. 
Верхньострутинська 
сільська 

Урядко  
Володимир 
Васильович 

25.07.1965 2-13-30 

9. 
Вільхівська  
сільська 

Стрижак  
Любов Миронівна 

24.08.1974 3-33-66 

10. 
Грабівська  
сільська 

Чекіт  
Галина Петрівна 

10.06.1958 3-41-66 

11. 
Дубівська  
сільська 

Мухар  
Олександр Євгенович 

25.10.1969 3-96-10 

12. 
Ілемнянська  
сільська 

Луцик  
Володимир 
Васильович 

07.05.1968 2-12-01 

13. 
Камінська  
сільська 

Варварук  
Наталія Іванівна 

30.09.1981 2-14-31 

14. 
Князівська  
сільська 

Павлів  
Михайло Іванович 

20.05.1959 3-42-35 

15. 
Красненська  
сільська 

Брандальський  
Василь Дмитрович 

03.05.1959 2-13-90 

16. 
Креховицька  
сільська 

Мельник  
Богдан Олексійович 

23.08.1962 4-57-13 

17. 
Липовицька  
сільська 

Дранчук  
Ярослав Федорович 

19.01.1958 3-43-18 

18. 
Лоп'янська  
сільська 

Кос  
Богдан Іванович 

30.07.1969 2-13-97 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

19. 
Лугівська  
сільська 

Білан 
Василь Миколайович 

05.11.1952 3-43-43 

20. 
Небилівська  
сільська 

Федорчак 
Роман Ярославович 

20.03.1976 3-85-65 

21. 
Нижньострутинська 
сільська 

Марків  
Любов Михайлівна 

24.07.1966 2-02-57 

22. 
Осмолодська  
сільська 

Стоцький  
Мирослав Романович 

18.10.1979 2-63-00 

23. 
Петранківська 
сільська 

Ленів  
Іван Степанович 

21.10.1956 2-02-56 

24. 
Рівнянська  
сільська 

Шевчук  
Наталія Йосипівна 

16.04.1974 2-08-06 

25. 
Ріпненська  
сільська 

Зварич  
Іван Петрович 

06.01.1974 3-96-33 

26. 
Сваричівська 
сільська 

Рибчак  
Михайло Йосипович 

31.03.1965 2-09-40 

27. 
Сливківська  
сільська 

Василів  
Василь Миронович 

17.01.1957 3-66-62 

28. 
Спаська  
сільська 

Медвідь  
Микола Петрович 

02.12.1973 3-41-42 

29. 
Суходільська 
сільська 

Ільків  
Василь Юрійович 

01.03.1962 3-43-22 

30. 
Цінівська  
сільська 

Ткачів  
Богдан Омелянович 

21.04.1963 3-33-93 

31. 
Ясеновецька  
сільська 

Пасічник  
Ігор Васильович 

09.06.1963 3-36-03 

32. 
Ясенська  
сільська 

Вагилевич  
Володимир 
Михайлович 

23.03.1969 3-62-49 
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Снятинський район 
(0-3476) (0-276) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Снятинська 
районна 

Томаш 
Володимир 
Любомирович 

23.12.1963 
2-50-40 
2-50-11 

2. 
Снятинська  
міська 

Шумко  
Анатолій 
Богданович 

13.02.1964 
2-11-70,  
2-51-12 

3. 
Заболотівська  
селищна 

Танюк  
Іван Дмитрович 

16.09.1960 4-35-78 

4. 
Балинцівська  
сільська 

Гнатчук  
Василь Петрович 

18.05.1979 4-73-35 

5. 
Борщівська  
сільська 

Розвадовський  
Ігор Михайлович 

04.05.1962 4-31-60 

6. 
Белелуївська  
сільська 

Шовкопляс  
Василь Матвійович 

23.02.1965 2-40-32 

7. 
Будилівська  
сільська 

Пік  
Володимир 
Ярославович 

13.04.1978 3-68-89 

8. 
Видинівська  
сільська 

Гордіца  
Андрій Іванович 

27.06.1972 3-53-90 

9. 
Вовчківська  
сільська 

Чернявський  
Василь Васильович 

17.01.1959 5-13-55 

10. 
Ганьківська  
сільська 

  2-51-96 

11. 
Горішньозалучанська 
сільська 

Драбчук  
Марія Миколаївна 

06.08.1964 7-12-02 

12. 
Джурівська  
сільська 

Заграновська  
Ірина Миколаївна 

07.07.1949 5-21-60 

13. 
Завальська  
сільська 

Пупеза  
Петро Васильович 

06.02.1958 3-72-51 

14. 
Задубрівська  
сільська 

Болембах  
Василь Михайлович 

08.05.1958 3-81-67 

15. 
Іллінецька  
сільська 

Баглай  
Михайло 
Володимирович 

18.09.1964 4-11-19 

16. 
Княженська  
сільська 

Фербей  
Ярослав 
Миколайович 

21.11.1955 3-55-31 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

17. 
Красноставська 
сільська 

Гуцул  
Ганна Михайлівна 

27.08.1957 3-64-11 

18. 
Кулачківська  
сільська 

Лукинюк  
Олексій Михайлович 

03.01.1967 4-73-34 

19. 
Новоселицька  
сільська 

Тарабас  
Ореста Петрівна 

07.06.1954 5-23-26 

20. 
Олешківська  
сільська 

Левко  
Микола Васильович 

22.05.1958 4-67-78 

21. 
Підвисоцька  
сільська 

Юрійчук  
Дмитро Іванович 

31.08.1966 2-51-92 

22. 
Попельниківська 
сільська 

Граб’юк  
Марта Михайлівна 

04.01.1952 5-24-96 

23. 
Потічківська  
сільська 

Буграк  
Ганна Юріївна 

20.01.1952 3-41-43 

24. 
Прутівська  
сільська 

Іванійчук  
Любомир 
Васильович 

14.04.1978 3-53-95 

25. 
Рудниківська 
сільська 

Максим’юк  
Володимир 
Миронович 

04.04.1974 
4-81-45 
4-37-27 

26. 
Русівська  
сільська 

Стефаник  
Олексій 
Миколайович 

20.05.1978 2-40-51 

27. 
Стецівська  
сільська 

Личук  
Василь 
Миколайович 

15.01.1956 6-11-35 

28. 
Троїцька  
сільська 

Майгутяк  
Іван Васильович 

03.04.1961 4-37-40 

29. 
Тростянецька  
сільська 

Пилип’юк  
Іван Михайлович 

27.06.1969 4-91-80 

30. 
Тулуківська  
сільська 

Курилюк  
Іван Михайлович 

01.02.1956 4-66-90 

31. 
Тучапська  
сільська 

Маценко  
Галина Миронівна 

11.12.1964 5-24-92 

32. 
Устянська  
сільська 

Томащук  
Степан Богданович 

24.09.1956 5-41-01 

33. 
Хутір-Будилівська 
сільська 

Солтисік  
Олег Богданович 

26.06.1963 7-13-61 

34. 
Шевченківська 
сільська 

Палійчук  
Сергій Миколайович 

03.12.1967 2-40-54 
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Тисменицький район 
(0-3436) (0-236) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Тисменицька 
районна 

Семенів 
Володимир 
Миколайович 

13.01.1957 

2-44-14 
2-43-36 

2-55-76м 

2. 
Тисменицька  
міська 

Дарчин  
Богдан Степанович 

18.06.1946 2-44-54 

3. 
Єзупільська  
селищна 

Кушнір  
Ганна Євстахівна 

23.12.1961 5-12-16 

4. 
Лисецька  
селищна 

Дубницький  
Віктор Миколайович 

23.05.1960 4-11-53 

5. 
Березівська  
сільська 

Вара  
Олександр Петрович 

17.09.1967 6-14-53 

6. 
Братківецька 
сільська 

Мельникович  
Дмитро Юрійович 

26.10.1951 3-36-17 

7. 
Вільшаницька 
сільська 

Рапій  
Михайло Михайлович 

11.04.1967 3-34-44 

8. 
Ганусівська 
сільська 

Паркулаб  
Марія Михайлівна 

21.11.1960 4-02-69 

9. 
Добровлянська 
сільська 

Якубів  
Ярослав Васильович 

25.01.1962 3-24-34 

10. 
Довгівська  
сільська 

Червак  
Роман Іванович 

15.02.1968 3-12-81 

11. 
Драгомирчанська 
сільська 

Сидор  
Ярослав Федорович 

16.03.1955 4-16-71 

12. 
Загвіздянська 
сільська 

Білогубко  
Любомир Миколайович 

23.09.1970 4-42-38 

13. 
Клубівецька  
сільська 

Рекетчук  
Богдан Іванович 

20.03.1969 3-17-01 

14. 
Клузівська  
сільська 

Іваницька  
Марія Мечиславівна 

01.01.1957 4-93-48 

15. 
Козинська  
сільська 

Мощовська  
Анна Євгенівна 

18.04.1955 5-12-28 

16. 
Колодіївська 
сільська 

Веркалець  
Юрій Михайлович 

24.03.1961 3-24-44 

17. 
Липівська  
сільська 

Гураль  
Ігор Романович 

18.08.1978 3-36-87 

18. 
Майданська  
сільська 

Вірстюк  
Тарас Остапович 

14.01.1950 4-26-21 

19. 
Марківецька 
сільська 

  3-52-21 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

20. 
Милуванська 
сільська 

Татарин  
Марія Василівна 

20.05.1951 3-13-37 

21. 
Новокривотульська 
сільська 

Мантуляк  
Михайло Іванович 

19.10.1970 3-62-17 

22. 
Павлівська  
сільська 

Вацеба  
Іван Ярославович 

19.06.1985 4-72-43 

23. 
Підліська  
сільська 

Царук  
Ярослав Васильович 

17.05.1957 4-42-73 

24. 
Підлузька  
сільська 

Бурачок  
Надія Михайлівна 

16.10.1957 3-22-32 

25. 
Підпечерівська 
сільська 

Клейнота  
Ярослав Миколайович 

22.01.1967 2-40-95 

26. 
Поберезька  
сільська 

Іванків  
Леся Степанівна 

28. 09.1967 4-02-45 

27. 
Посіцька  
сільська 

Витвицька  
Галина Романівна 

14.06.1963 74-36-60м 

28. 
Пшеничниківська 
сільська 

Стефанишин  
Галина Йосипівна 

20.05.1977 3-82-45 

29. 
Радчанська  
сільська 

Вацеба  
Василь Михайлович 

14.04.1962 4-62-16 

30. 
Рибненська  
сільська 

Ісаків  
Василь Григорович 

17.08.1957 4-72-28 

31. 
Рошнівська  
сільська 

Бідочко  
Богдан Ярославович 

19.12.1960 3-12-60 

32. 
Сілецька  
сільська 

Богач  
Богдан Йосипович 

01.08.1955 5-12-73 

33. 
Слобідська  
сільська 

Сушириба  
Володимир 
Миколайович 

07.10.1961 3-52-35 

34. 
Старокривотульська 
сільська 

Назарук  
Володимир 
Миколайович 

05.08.1961 3-63-41 

35. 
Старолисецька 
сільська 

Лущак  
Анатолій Романович 

02.03.1967 4-52-43 

36. 
Стебниківська 
сільська 

Бойко  
Марія Василівна 

15.02.1956 4-11-38 

37. 
Стриганецька 
сільська 

Продан  
Остап Михайлович 

17.10.1946 3-12-16 

38. 
Тязівська  
сільська 

Боднарчук  
Василь Михайлович 

03.01.1975 4-21-41 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

39. 
Угринівська  
сільська 

Вівчаренко  
Мирослав Васильович 

27.01.1957 4-92-22 

40. 
Узинська  
сільська 

Шалаута  
Оксана Олегівна 

19.09.1964 3-24-45 

41. 
Хом'яківська 
сільська 

Лесюк  
Василь Васильович 

26.10.1963 3-82-84 

42. 
Черніївська  
сільська 

Федоришин  
Микола Михайлович 

15.08.1972 6-19-19 

43. 
Чорнолізька  
сільська 

П’ятничук  
Григорій Іванович 

22.07.1973 3-42-16 

44. 
Чукалівська  
сільська 

Гаврилів  
Ігор Богданович 

12.02.1967 4-62-26 

45. 
Ямницька  
сільська 

Ковальчук  
Іван Богданович 

15.06.1979 5-32-17 
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Тлумацький район 
(0-3479) (0-279) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата 

народження 
№  

телефону 

1. 
Тлумацька 
районна 

Вишневський 
Михайло Васильович 

27.10.1964 
2-16-41 
2-19-46 

2. 
Тлумацька  
міська 

Корженьовський  
Володимир Михайлович 

01.01.1972 2-14-44 

3. 
Обертинська 
селищна 

Федоришин  
Ольга Дмитрівна 

19.07.1958 4-33-31 

4. 
Бортниківська 
сільська 

Слободян  
Галина Миколаївна 

25.11.1970 
6-23-36,  
6-23-03 

5. 
Братишівська 
сільська 

Шкварок 
Марія Василівна 

18.09.1951 6-82-44 

6. 
Будзинська 
сільська 

Фотуйма  
Наталія Іванівна 

26.05.1964 3-37-18 

7. 
Вікнянська 
сільська 

Красняк  
Мирослав 
Володимирович 

05.08.1961 6-14-71 

8. 
Гавриляцька 
сільська 

Місюра  
Микола Степанович 

17.12.1979 4-52-35 

9. 
Гарасимівська 
сільська 

Чучман  
Наталія Миколаївна 

12.01.1955 4-82-75 

10. 
Гостівська 
сільська 

Нащук  
Ганна Юріївна 

09.02.1964 6-12-44 

11. 
Гринівецька 
сільська 

Яців  
Іван Іванович 

15.05.1962 6-72-93 

12. 
Грушківська 
сільська 

Худицький  
Ігор Іванович 

15.11.1973 6-16-36 

13. 
Делівська 
сільська 

Яворський  
Павло Северинович 

01.05.1968 3-37-16 

14. 
Долинська 
сільська 

Николин  
Зіна Дмитрівна 

03.07.1970 6-52-10 

15. 
Живачівська 
сільська 

Шевчук  
Павло Іванович 

25.06.1974 
5-52-37, 
5-52-23 

16. 
Жуківська 
сільська 

Вінтоняк  
Василь Михайлович 

14.10.1957 4-66-25 

17. 
Ісаківська 
сільська 

Бойцан  
Людмила Йосипівна 

05.01.1968 5-16-32 

18. 
Колінцівська 
сільська 

Яців  
Василь Васильович 

02.01.1956 6-92-49 

19. 
Королівська 
сільська 

Круп’як  
Михайло 
Пантелеймонович 

09.04.1961 6-24-31 
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№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата 

народження 
№  

телефону 

20. 
Кутищенська 
сільська 

Налисник  
Богдан Іванович 

24.01.1973 6-31-40 

21. 
Надорожнянська 
сільська 

Пронюк  
Михайло Миколайович 

19.02.1971 6-62-10 

22. 
Нижнівська 
сільська 

Прокопів  
Василь Васильович 

28.08.1972 6-27-91 

23. 
Озерянська 
сільська 

Солодка  
Ганна Михайлівна 

01.03.1954 5-14-17 

24. 
Олешанська 
сільська 

Двояк  
Богдан Володимирович 

06.08.1967 6-35-40 

25. 
Олешівська 
сільська 

Кузів  
Михайло Васильович 

06.08.1967 5-42-10 

26. 
Остринська 
сільська 

Доронюк  
Віталій Євгенович 

19.12.1975 5-43-17 

27. 
Палагицька 
сільська 

Петрук  
Ігор Андрійович 

08.08.1965 2-13-61 

28. 
Петрилівська 
сільська 

Домин  
Ольга Михайлівна 

10.02.1958 6-32-85 

29. 
Петрівська 
сільська 

Кушнір  
Михайло Федорович 

07.03.1968 5-18-40 

30. 
Підвербцівська 
сільська 

Теліщук  
Микола Миколайович 

15.01.1962 5-12-48 

31. 
Прибилівська 
сільська 

Босечко  
Володимир Миронович 

19.05.1975 6-21-99 

32. 
Пужниківська 
сільська 

Кушнір  
Михайло Васильович 

18.08.1966 6-23-05 

33. 
Тарасівська 
сільська 

Куцик  
Олег Павлович 

08.08.1976 2-12-77 

34. 
Хотимирська 
сільська 

Капуляк  
Дмитро Палійович 

29.03.1968 4-57-10 

35. 
Яківська  
сільська 

Луцик  
Василь Павлович 

01.01.1973 4-75-40 
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місто Болехів 
(0-3437) (0-237) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Болехівська 
міська 

Макота  
Зенон Володимирович 

05.09.1960 3-42-52 

2. 
Гузіївська 
сільська 

Дяків  
Ярослава Ярославівна 

09.06.1953 3-93-23 

3. 
Козаківська 
сільська 

Іванів  
Михайло Юрійович 

07.10.1980 3-67-00 

4. 
Міжрічанська 
сільська 

Зозуляк  
Іван Васильович 

20.06.1967 3-13-24 

5. 
Підберезька 
сільська 

Романів  
Надія Василівна 

01.10.1958 3-93-44 

6. 
Поляницька 
сільська 

Івашків  
Іван Мирославович 

18.07.1981 3-63-21 

7. 
Тисівська 
сільська 

Яцинин  
Іван Васильович 

26.09.1966 3-23-01 
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місто Івано-Франківськ 
(0-3422) (0-222) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Івано-Франківська 
міська 

Анушкевичус  
Віктор Андрюсович 

15.11.1962 55-65-15 

2. 
Вовчинецька 
сільська 

Назар  
Михайло Мирославович 

02.09.1956 6-16-31 

3. 
Крихівецька 
сільська 

Влашин  
Василь Михайлович 

20.09.1954 53-81-22 

4. 
Микитинецька 
сільська 

Сіщук  
Михайло Петрович 

19.03.1952 78-72-73 

5. 
Угорницька  
сільська 

Атаманчук  
Любов Зеновіївна 

27.03.1966 55-42-43 

6. 
Хриплинська 
сільська 

Качмар  
Роман Васильович 

15.09.1978 78-74-58 

 



 133

місто Яремче 
(0-3434) (0-234) 

№ 
з/п 

Рада 
Прізвище, ім’я  

по батькові 
Дата  

народження 
№  

телефону 

1. 
Яремчанська 
міська 

Онутчак 
Василь Васильович 19.01.1959 

2-30-07 
2-22-79 

2. 
Ворохтянська 
селищна 

Кермощук 
Петро Дмитрович 

03.02.1962 4-19-10 

3. 
Микуличинська 
сільська 

Стефанюк  
Любомир Богданович 

22.09.1976 3-96-29 

4. 
Поляницька 
сільська 

Поляк  
Микола Миколайович 01.09.1968 3-72-40 

5. 
Татарівська 
сільська 

Микитюк  
Іван Васильович 

15.01.1959 3-52-40 

6. 
Яблуницька 
сільська 

Тимофій  
Василь Васильович 

13.01.1962 3-64-00 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про місцеве самоврядування в Україні 

Цей Закон відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) визначає 
систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації 
та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування.  

 

Розділ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі  

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення: 

територіальна громада – жителі, об'єднані постійним проживанням у 
межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-
територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох 
сіл, що мають єдиний адміністративний центр; 

адміністративно-територіальна одиниця – область, район, місто, район 
у місті, селище, село;  

(Офіційне тлумачення абзацу третього статті 1 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 11-рп/2001 (v011p710-01) від 13.07.2001) 

місцевий референдум – форма прийняття територіальною громадою 
рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, 
шляхом прямого голосування; 

загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, 
міста для вирішення питань місцевого значення; 

представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган 
(рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється 
правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її 
імені рішення; 

районні та обласні ради – органи місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст; 

загальний склад ради – кількісний склад депутатів ради, визначений 
радою відповідно до закону; 

склад ради – кількість депутатів, обраних до відповідної ради, 
повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом 
порядку; 

правомочний склад ради – кількість депутатів, обраних до відповідної 
ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом 
порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради; 

виконавчі органи рад – органи, які відповідно до Конституції України 
та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, 



 135

районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих 
функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим 
та іншими законами; 

органи самоорганізації населення – представницькі органи, що 
створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на 
відповідній території в межах села, селища, міста; 

посадова особа місцевого самоврядування – особа, яка працює в 
органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження 
у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих 
функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету; 

делеговані повноваження – повноваження органів виконавчої влади, 
надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження 
органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим 
державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад; 

право комунальної власності – право територіальної громади володіти, 
доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій 
розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і 
через органи місцевого самоврядування; 

бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) – план 
утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для 
забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування; 

районний бюджет – план утворення і використання фінансових 
ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних 
громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, 
здійснення бюджетного вирівнювання; 

обласний бюджет – план утворення і використання фінансових 
ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних 
громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного 
вирівнювання; 

поточний бюджет – доходи і видатки місцевого бюджету, які 
утворюються і використовуються для покриття поточних видатків; 

бюджет розвитку – доходи і видатки місцевого бюджету, які 
утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-
економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази; 

мінімальний бюджет місцевого самоврядування – розрахунковий обсяг 
місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого 
самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується 
державою; 

мінімальний рівень соціальних потреб – гарантований державою 
мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї 
території України; 

самооподаткування – форма залучення на добровільній основі за 
рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення 
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відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-
побутового характеру.  

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування  

1. Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право 
та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи 
добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, 
міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України.  

2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами 
сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради 
та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.  

Стаття 3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні  

1. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому 
самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад.  

2. Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому 
самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними 
чи іншими ознаками забороняються.  

Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування  

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: 

народовладдя; 

законності; 

гласності; 

колегіальності; 

поєднання місцевих і державних інтересів; 

виборності; 

правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в 
межах повноважень, визначених цим та іншими законами; 

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх 
органів та посадових осіб; 

державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; 

судового захисту прав місцевого самоврядування.  

Стаття 5. Система місцевого самоврядування  

1. Система місцевого самоврядування включає: 

територіальну громаду; 

сільську, селищну, міську раду; 

сільського, селищного, міського голову; 



 137

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ, міст; 

органи самоорганізації населення.  

2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади 
міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися 
районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі 
органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого 
комітету.  

Стаття 6. Територіальні громади  

1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм 
його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.  

2. Територіальні громади сусідніх сіл можуть об'єднуватися в одну 
територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого 
самоврядування та обирати єдиного сільського голову.  

3. Добровільне об'єднання територіальних громад відбувається за 
рішенням місцевих референдумів відповідних територіальних громад сіл. 
Таке рішення є наданням згоди на створення спільних органів місцевого 
самоврядування, формування спільного бюджету, об'єднання комунального 
майна.  

4. Вихід із складу сільської громади здійснюється за рішенням 
референдуму відповідної територіальної громади.  

5. У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах 
діють як суб'єкти права власності.  

Стаття 7. Місцевий референдум  

1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною 
громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.  

2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, 
віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання 
місцевого самоврядування.  

3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені 
законом до відання органів державної влади.  

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для 
виконання на відповідній території.  

5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також 
перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються 
законом про референдуми.  

Стаття 8. Загальні збори громадян  

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх 
безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.  
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2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами 
місцевого самоврядування в їх діяльності.  

3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем 
проживання визначається законом та статутом територіальної громади.  

Стаття 9. Місцеві ініціативи  

1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді 
(в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання 
місцевого самоврядування.  

2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається 
представницьким органом місцевого самоврядування або статутом 
територіальної громади з урахуванням вимог Закону України "Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (1160-
15). 

{Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2388-VI (2388-17) від 01.07.2010}  

3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому 
порядку, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за 
участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.  

4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом 
місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому 
представницьким органом місцевого самоврядування або статутом 
територіальної громади.  

Стаття 10. Ради – представницькі органи місцевого 
самоврядування  

1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, 
що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх 
імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, 
визначені Конституцією України, цим та іншими законами.  

2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у 
межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими 
законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, 
міськими радами.  

3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, 
міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за 
принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та 
іншими законами.  

4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються 
Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами 
територіальних громад.  

5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування 
встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, 
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визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів 
України.  

{Статтю 10 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 107-VI 
(107-17) від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з 
Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 
22.05.2008}  

Стаття 11. Виконавчі органи рад  

1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у 
містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління 
та інші створювані радами виконавчі органи.  

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах 
рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань 
здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також 
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.  

3. У сільських радах, що представляють територіальні громади, які 
налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади 
або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому 
випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження 
земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова 
одноособово.  

Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова  

1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою 
територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну 
територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.  

2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною 
територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого 
виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному 
законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк 
повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових 
місцевих виборах, визначається Конституцією України (254к/96-ВР). 

{Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
806-VI (806-17) від 25.12.2008}  

3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет 
відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.  

4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-
якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому 
числі на громадських засадах займатися іншою оплачуваною (крім 
викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою 
діяльністю. 

{Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
4711-VI (4711-17) від 17.05.2012} (Офіційне тлумачення положень частини 
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четвертої статті 12 див. в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2004 
(v012p710-04) від 20.05.2004) 

5. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження 
та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, 
якщо інше не встановлено законом. 

(Офіційне тлумачення положень статті 12 див. в Рішеннях 
Конституційного Суду № 7-рп/99 (v007p710-99) від 06.07.99, № 21-рп/2003 
(v021p710-03) від 25.12.2003)  

Стаття 13. Громадські слухання  

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання – 
зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами 
місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади 
можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо 
питань місцевого значення, що належать до відання місцевого 
самоврядування.  

2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.  

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, 
підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.  

4. Порядок організації громадських слухань визначається статутом 
територіальної громади.  

Стаття 14. Органи самоорганізації населення  

1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради 
можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, 
квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною 
власної компетенції, фінансів, майна.  

2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів 
самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом.  

Стаття 15. Форми добровільного об'єднання органів місцевого 
самоврядування  

1. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного 
здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних 
громад можуть об'єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування 
та їх добровільні об'єднання, які підлягають реєстрації відповідно до 
законодавства в центральному органі виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань 
громадян, інших громадських формувань. 

{Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами № 
1275-VI (1275-17) від 16.04.2009, № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012} 

2. Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть входити до 
відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних об'єднань органів 
місцевого самоврядування.  
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3. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого 
самоврядування не можуть передаватися владні повноваження органів 
місцевого самоврядування. 

{Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1275-VI (1275-17) від 16.04.2009}  

Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи 
місцевого самоврядування  

1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і 
наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах 
яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність 
відповідно до закону.  

2. Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися 
окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є 
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.  

3. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є 
рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, 
природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що 
перебувають в управлінні районних і обласних рад.  

(Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2813-IV (2813-15) від 06.09.2005)  

4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління 
майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад 
районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних 
районних у містах громад. У разі якщо територіальна громада району в 
місті внаслідок референдуму не прийме рішення про передачу права 
управління майном та фінансами відповідній міській раді, а територіальна 
громада міста або міська рада не прийняла рішення про створення органів 
місцевого самоврядування районів у місті, міська рада здійснює управління 
майном та фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад 
районів у містах, та несе відповідальність перед громадою відповідного 
району у місті.  

5. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта 
комунальної власності здійснюють відповідні ради.  

6. Місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до 
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та 
інших місцевих бюджетів.  

7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і 
особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів 
окремі повноваження та власні бюджетні кошти.  

8. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення) рада 
може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації 
населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та 
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інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює 
контроль за їх виконанням.  

9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради 
мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм 
найменуванням, рахунки в установах банків України.  

Стаття 17. Відносини органів місцевого самоврядування з 
підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у 
комунальній власності відповідних територіальних громад  

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, 
установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності 
відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх 
підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого 
самоврядування.  

Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування з 
підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у 
комунальній власності відповідних територіальних громад  

1. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, 
установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності 
відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій 
основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих 
органам місцевого самоврядування законом.  

2. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, 
на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у 
комунальній власності відповідних територіальних громад, надають 
відповідну інформацію.  

3. Органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою 
щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок на 
підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у 
комунальній власності, з питань здійснення делегованих їм повноважень 
органів виконавчої влади.  

Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, міста  

1. З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-
економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування 
представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції 
України та в межах цього Закону може прийняти статут територіальної 
громади села, селища, міста.  

2. Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в 
центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших 
громадських формувань. 

{Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5461-VI (5461-17) від 16.10.2012} 
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3. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту територіальної 
громади може бути його невідповідність Конституції та законам України. 
Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може бути оскаржена 
в судовому порядку.  

Стаття 20. Державний контроль за діяльністю органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування  

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи 
їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування 
наданих їм власних повноважень.  

Стаття 21. Обмеження прав територіальних громад на місцеве 
самоврядування  

Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування 
згідно з Конституцією та законами України може бути застосоване лише в 
умовах воєнного чи надзвичайного стану.  

Стаття 22. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів і областей  

1. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну 
символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, 
соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції.  

2. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування сіл, 
селищ, міст районними, обласними радами може бути затверджена 
символіка відповідно району, області.  

3. Зміст, опис та порядок використання символіки територіальних 
громад сіл, селищ, міст, районів і областей визначаються відповідною 
радою згідно з законом.  

Стаття 23. Підняття Державного Прапора України  

На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається 
Державний Прапор України.  

Стаття 24. Законодавство про місцеве самоврядування  

1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається 
Конституцією України (254к/96-ВР), цим та іншими законами, які не 
повинні суперечити положенням цього Закону.  

2. Правовий статус місцевого самоврядування в містах Києві та 
Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим визначається 
Конституцією України та цим Законом з особливостями, передбаченими 
законами про міста Київ і Севастополь.  

3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і 
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законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, а в Автономній Республіці Крим – також нормативно-правовими 
актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
прийнятими у межах їхньої компетенції.  

Розділ II  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА  

ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад  

Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад  

Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати 
питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх 
відання. 

{Офіційне тлумачення положень статті 25 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 7-рп/2009 (v007p710-09) від 16.04.2009}  

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських 
рад  

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради 
вирішуються такі питання: 

1) затвердження регламенту ради; 

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, 
затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій; 

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, 
затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого 
комітету та його розпуск;  

{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 3 додатково див. Закони № 
489-V (489-16) від 19.12.2006, № 749-V (749-16) від 15.03.2007} 

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, 
передбаченому цим Законом;  

(Пункт 4 частини першої статті 26 в редакції Закону № 2554-IV (2554-
15) від 21.04.2005) 

5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського 
голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату 
ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених 
Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;  

{Пункт 5 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 107-VI (107-17) від 28.12.2007 – зміну визнано 
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 
(v010p710-08) від 22.05.2008} 

{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони № 
489-V (489-16) від 19.12.2006, № 749-V (749-16) від 15.03.2007} 



 145

6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови 
інших виконавчих органів ради; 

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його 
виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (1160-
15);  

{Пункт 7 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010} 

8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення 
і звільнення їх керівників; 

9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про 
діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про 
здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 
відповідної ради;  

{Пункт 9 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010} 

10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському 
голові; 

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих 
органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує; 

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання 
ними доручень ради; 

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах; 

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень 
депутата ради в порядку, встановленому законом; 

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають 
Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням 
відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень; 

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень 
сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим 
Законом; 

17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради; 

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму; 

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації 
проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого 
самоврядування та сільського, селищного, міського голови; 

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення 
окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а 
також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, 
необхідних для їх здійснення; 
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21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, 
інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та 
про вихід з них; 

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових 
програм з інших питань місцевого самоврядування; 

23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; 
затвердження звіту про виконання відповідного бюджету; 

24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового 
кодексу України" (2755-17);  

{Пункт 24 частини першої статті 26 в редакції Закону № 2756-VI (2756-
17) від 02.12.2010} 

25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;  
(Пункт 25 частини першої статті 26 в редакції Закону № 2813-IV (2813-

15) від 06.09.2005) 

26) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;  
{Пункт 26 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2457-VI (2457-17) від 08.07.2010} 

27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого 
бюджету;  

{Пункт 27 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 2457-VI (2457-17) від 08.07.2010} 

28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного 
законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному 
податку;  

{Пункт 28 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010} 

29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать 
до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру 
частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; 

30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону 
комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також 
переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; 
визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права 
комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому 
законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів 
комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір 
купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано 
недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, 
про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання 
підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної 
територіальної громади.  
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(Пункт 30 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 997-XIV (997-14) від 16.07.99) 

Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних 
навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених 
колишніми сільськогосподарськими колективними та державними 
господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади 
(загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого 
референдуму;  

(Пункт 30 частини першої статті 26 доповнено абзацом згідно із 
Законом № 2628-III (2628-14) від 11.07.2001) 

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих 
повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної 
власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих 
повноважень та умов їх здійснення; 

32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення 
здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів 
або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, 
установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб); 

33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення 
підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі 
з іноземними інвестиціями; 

34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних 
відносин; 

35) затвердження ставок земельного податку відповідно до 
Податкового кодексу України" (2755-17);  

{Пункт 35 частини першої статті 26 в редакції Закону № 2756-VI (2756-
17) від 02.12.2010} 

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на 
спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також 
про скасування такого дозволу; 

37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 
особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 
щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, 
історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або 
культури, які охороняються законом; 

38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на 
території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів 
для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно 
з діючими нормативами включає відповідну територію;  

{Пункт 38 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1825-VI (1825-17) від 21.01.2010}  
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{Пункт 39 частини першої статті 26 виключено на підставі Закону № 
2457-VI (2457-17) від 08.07.2010}  

39-1) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого 
бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, 
призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в 
установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного 
права до надання безоплатної первинної правової допомоги;  

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 39-1 згідно із Законом № 
3460-VI (3460-17) від 02.06.2011} 

40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів 
внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 
громадського порядку та результати діяльності на відповідній території; 

{Пункт 40 частини першої статті 26 в редакції Законів № 1577-IV 
(1577-15) від 04.03.2004, № 2389-VI (2389-17) від 01.07.2010} (Дію 
попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26 відновлено на 
2005 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону № 1577-IV (1577-15) від 
04.03.2004 на 2005 рік згідно із Законами № 2285-IV (2285-15) від 
23.12.2004, № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005) (Дію попередньої редакції 
пункту 40 частини першої статті 26 відновлено на 2006 рік у зв'язку із 
зупиненням дії Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на 2006 рік 
згідно із Законом № 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005) {Дію попередньої 
редакції пункту 40 частини першої статті 26 відновлено на 2007 рік у 
зв'язку із зупиненням дії Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на 2007 
рік згідно із Законом № 489-V (489-16) від 19.12.2006} {Дію попередньої 
редакції пункту 40 частини першої статті 26 відновлено на 2008 рік у 
зв'язку із втратою чинності Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 
згідно із Законом № 107-VI (107-17) від 28.12.2007 – зміну визнано 
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 
(v010p710-08) від 22.05.2008} {Дію попередньої редакції пункту 40 частини 
першої статті 26 відновлено у зв'язку з втратою чинності Закону № 1577-IV 
(1577-15) від 04.03.2004 на підставі Закону № 309-VI (309-17) від 
03.06.2008} 

41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального 
устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами; 

(Офіційне тлумачення пункту 41 частини першої статті 26 див. в 
Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 (v011p710-01) від 13.07.2001) 

42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних 
програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, 
іншої містобудівної документації; 

43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським 
головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції; 

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань 
благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і 
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порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за 
порушення яких передбачено адміністративну відповідальність; 

45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби 
зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких 
передбачено адміністративну відповідальність; 

45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно 
небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю 
особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та 
правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;  

(Частину першу статті 26 доповнено пунктом 45-1 згідно із Законом № 
1419-IV (1419-15) від 03.02.2004) 

46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та 
інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів 
пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за 
ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України; 

47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених 
цим Законом; 

48) затвердження статуту територіальної громади; 

49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та 
порядок використання символіки територіальної громади; 

50) прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 
Закону України "Про засади державної мовної політики" (5029-17);  

{Пункт 50 частини першої статті 26 в редакції Закону № 5029-VI (5029-
17) від 03.07.2012} 

51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну 
власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у 
державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;  

(Частину першу статті 26 доповнено пунктом 51 згідно із Законом № 
163-XIV (163-14) від 06.10.98, із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2182-III (2182-14) від 21.12.2000) 

52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-
рятувальної служби;  

(Частину першу статті 26 доповнено пунктом 52 згідно із Законом № 
2470-III (2470-14) від 29.05.2001) 

53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-
консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта 
депутата ради.  

(Частину першу статті 26 доповнено пунктом 53 згідно із Законом № 
3266-IV (3266-15) від 22.12.2005) 

54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами 
відповідно до законодавства;  
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{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 54 згідно із Законом № 
1825-VI (1825-17) від 21.01.2010} 

55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють 
у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів 
спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;  

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 55 згідно із Законом № 
1825-VI (1825-17) від 21.01.2010} 

56) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики 
транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях 
для паркування транспортних засобів.  

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 56 згідно із Законом № 
2756-VI (2756-17) від 02.12.2010}  

2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним 
поділом), крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, 
вирішуються такі питання: 

1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у 
містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах 
територіальних громад районів у містах; 

2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного 
податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.  

{Частина третя статті 26 втратила чинність у зв'язку з втратою чинності 
Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на підставі Закону № 309-VI 
(309-17) від 03.06.2008}  

{Частина четверта статті 26 втратила чинність у зв'язку з втратою 
чинності Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на підставі Закону № 
309-VI (309-17) від 03.06.2008}  

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад  

Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і 
культурного розвитку, планування та обліку  

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку 
сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, 
подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді 
звітів про хід і результати виконання цих програм; 

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку 
відповідної території, ефективного використання природних, трудових і 
фінансових ресурсів; 
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3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, 
грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-
економічним і культурним розвитком відповідної території, а також 
визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі; 

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до 
комунальної власності відповідних територіальних громад, внесення до них 
зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням; 

5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів 
місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, 
спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм 
власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади 
пропозицій з цих питань; 

6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та 
внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на 
відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та 
культурним розвитком території, задоволенням потреб населення; 

7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-
економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи на 
відповідній території; 

8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво 
продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної 
громади, на підприємствах, в установах та організаціях; 

9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, 
визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів;  

(Пункт "а" статті 27 доповнено підпунктом 9 згідно із Законом № 2960-
IV (2960-15) від 06.10.2005)  

б) делеговані повноваження: 

1) участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у 
спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності" (1160-15);  

{Пункт "б" статті 27 доповнено підпунктом 1 згідно із Законом № 2388-
VI (2388-17) від 01.07.2010} 

2) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що 
не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, 
здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, 
екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення 
пропозицій до відповідних органів; 

3) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово 
проживають на відповідній території; 
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4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг.  

{Пункт "б" статті 27 доповнено підпунктом 4 згідно із Законом № 5203-
VI (5203-17) від 06.09.2012} 

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін  

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на 
затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; 
щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати 
виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районних, 
обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо 
складання проектів районних і обласних бюджетів; 

2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, 
тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, 
централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та 
захоронення побутових відходів, які встановлюються національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 
послуг), транспортні та інші послуги;  

{Підпункт 2 пункту "а" статті 28 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 2404-VI (2404-17) від 01.07.2010; в редакції Закону № 2479-VI 
(2479-17) від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3610-
VI (3610-17) від 07.07.2011, № 5400-VI (5400-17) від 02.10.2012} 

3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку 
використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній 
власності територіальних громад; 

4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з 
місцевого бюджету; 

5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній 
території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, 
розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і 
виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього 
природного середовища; 

6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого 
бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або 
для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та 
організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів 
територіальних громад; 

7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на 
справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена 
законодавством;  
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{Пункт "а" статті 28 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 2756-VI 
(2756-17) від 02.12.2010} 

8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць 
для паркування транспортних засобів;  

{Пункт "а" статті 28 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 2756-VI 
(2756-17) від 02.12.2010}  

б) делеговані повноваження: 

1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в 
організаціях незалежно від форм власності; 

2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і 
тарифів; 

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній 
території.  

Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною 
власністю  

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до 
комунальної власності відповідних територіальних громад; 

2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням 
прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності 
відповідних територіальних громад; 

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та 
організацій комунальної власності відповідних територіальних громад; 

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та 
умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм 
приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають 
приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на 
розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та 
переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді 
письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;  

(Підпункт 4 пункту "а" статті 29 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 997-XIV (997-14) від 16.07.99) 

б) делеговане повноваження: 

погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на 
посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на 
відповідній території, які перебувають у державній власності.  
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Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального 
господарства, побутового, торговельного обслуговування, 
громадського харчування, транспорту і зв'язку  

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що 
перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, 
забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, 
необхідного рівня та якості послуг населенню; 

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують 
поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до 
законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення 
питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що 
належать до комунальної власності; 

3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, 
які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні 
кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання 
житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх 
обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків;  

{Підпункт 3 пункту "а" статті 30 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012} 

4) прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок 
та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення 
контролю за їх діяльністю відповідно до закону;  

{Підпункт 4 пункту "а" частини першої статті 30 із змінами, внесеними 
згідно із Законами № 4710-VI (4710-17) від 17.05.2012, № 5461-VI (5461-17) 
від 16.10.2012} 

5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до 
комунальної власності відповідних територіальних громад, а також 
населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; 
вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; 
здійснення контролю за якістю питної води; 

6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та 
знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів 
тварин; 

7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних 
засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також 
населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, 
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організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення 
місць відпочинку громадян;  

{Підпункт 7 пункту "а" частини першої статті 30 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 4710-VI (4710-17) від 17.05.2012} 

8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм 
торгівлі; 

9) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств 
комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, 
побутового обслуговування, що належать до комунальної власності 
відповідних територіальних громад; 

10) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського 
транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно 
транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених 
законодавством; 

11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць 
поховання та їх охорони; 

12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та 
організацій, що не належать до комунальної власності відповідних 
територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами 
транспорту і зв'язку; 

13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на 
розміщення реклами; 

14) сприяння діяльності Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України;  

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 14 згідно із Законом № 
1180-VI (1180-17) від 19.03.2009} 

15) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та 
впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;  

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 15 згідно із Законом № 
1825-VI (1825-17) від 21.01.2010} 

16) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;  
{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 16 згідно із Законом № 

1825-VI (1825-17) від 21.01.2010}  

17) видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та 
порядку, передбачених законом;  

{Пункт "а" частини першої статті 30 доповнено підпунктом 17 згідно із 
Законом № 4710-VI (4710-17) від 17.05.2012} 

б) делеговані повноваження: 

1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі 
підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського 
харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку; 
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2) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною 
експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами 
житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, 
побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, 
використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм 
власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих 
підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними 
дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових 
актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог 
законодавства;  

(Підпункт 2 пункту "б" статті 30 в редакції Закону № 969-IV (969-15) 
від 19.06.2003) 

3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту 
прав споживачів; 

4) встановлення за погодженням з власниками зручного для населення 
режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, 
установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм 
власності; 

5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю 
за його використанням; 

6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують 
соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату; 

7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням 
житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, 
розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності; 

8) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та 
комунальних організацій; 

9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від 
форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання 
таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади; 

10) облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно 
від форм власності;  

{Підпункт 10 пункту "б" статті 30 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1878-VI (1878-17) від 11.02.2010} 

11) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з 
наданням Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації 
України службових жилих приміщень, житлової площі та інших об'єктів, 
житлово-комунальних послуг; здійснення контролю за їх використанням та 
наданням послуг;  

{Пункт "б" статті 30 доповнено підпунктом 11 згідно із Законом № 
1180-VI (1180-17) від 19.03.2009} 

12) здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного 
державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 
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{Пункт "б" статті 30 доповнено підпунктом 12 згідно із Законом № 
2367-VI (2367-17) від 29.06.2010}  

Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва  

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах 
будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства 
та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів 
місцевого значення; 

2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній 
будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на 
будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності; 

3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади 
пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на 
відповідній території; 

4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей 
будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, 
розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і 
транспортного обслуговування; 

5) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до 
рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для 
містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією; 

6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих 
містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, 
іншої містобудівної документації; 

7) встановлення на відповідній території режиму використання та 
забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна 
діяльність; 

8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів 
містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів; 

9) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень 
забудови земельних ділянок;  

{Підпункт 9 пункту "а" частини першої статті 31 в редакції Закону № 
509-VI (509-17) від 16.09.2008} 

10) проведення громадського обговорення містобудівної документації;  
{Пункт "а" частини першої статті 31 доповнено підпунктом 10 згідно із 

Законом № 509-VI (509-17) від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 3038-VI (3038-17) від 17.02.2011} 

б) делеговані повноваження: 
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1) участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів 
у порядку та у випадках, встановлених законом;  

{Підпункт 1 пункту "б" частини першої статті 31 в редакції Закону № 
2367-VI (2367-17) від 29.06.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 3038-VI (3038-17) від 17.02.2011} 

2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням 
містобудівного кадастру населених пунктів; 

3) здійснення в установленому порядку державного контролю за 
дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при 
плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, 
передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням 
містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може 
заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу; 

4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності 
будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають 
впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів; 

5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і 
культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і 
садибних комплексів, природних заповідників; 

6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань 
містобудування.  

{Частину другу статті 31 виключено на підставі Закону № 509-VI (509-
17) від 16.09.2008}  

Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, 
культури, фізкультури і спорту  

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, 
фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним 
громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем 
проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення; 

2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої 
освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку 
їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної 
праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-
виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких 
організацій; 

3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної 
власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів 
місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також 
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коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього 
фонду за призначенням; 

4) забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця 
навчання і додому школярів; 

5) вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на 
пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та 
лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності; 

6) організація медичного обслуговування та харчування у закладах 
освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать 
територіальним громадам або передані їм; 

7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню 
осередків традиційної народної творчості, національно-культурних 
традицій населення, художніх промислів і ремесел; 

8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, 
асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у 
сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю; 

9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем 
проживання населення та в місцях масового відпочинку;  

б) делеговані повноваження: 

1) забезпечення в межах наданих повноважень доступності і 
безоплатності освіти і медичного обслуговування на відповідній території, 
можливості отримання освіти державною мовою, а в межах території, на 
якій поширена регіональна мова, – цією регіональною мовою або мовою 
меншини згідно з нормами статті 20 Закону України "Про засади державної 
мовної політики" (5029-17);  

{Підпункт 1 пункту "б" статті 32 в редакції Закону № 5029-VI (5029-17) 
від 03.07.2012} 

2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і 
медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і 
лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, 
визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, 
укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо 
удосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання 
місць для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних 
навчальних закладів;  

{Підпункт 2 пункту "б" статті 32 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 5498-VI (5498-17) від 20.11.2012} 

3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій 
населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 

4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку; 

5) надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності 
у працевлаштуванні;  
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{Підпункт 5 пункту "б" статті 32 в редакції Закону № 5498-VI (5498-17) 
від 20.11.2012} 

6) забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних 
навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для 
самоосвіти; 

7) організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх; 

8) вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне 
утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у 
школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, 
професійно-технічних навчальних закладах та утримання за рахунок 
держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не 
можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних 
навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у 
школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати 
харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);  

{Підпункт 8 пункту "б" статті 32 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 5498-VI (5498-17) від 20.11.2012} 

9) вирішення питань про надання неповнолітнім, учням, студентам, 
пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування 
об'єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку 
компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на 
пільгових умовах;  

{Підпункт 9 пункту "б" статті 32 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 5498-VI (5498-17) від 20.11.2012} 

10) забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та 
використання культурного надбання; 

11) внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування 
індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я.  

{Підпункт 11 пункту "б" статті 32 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012} 

Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища  

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо 
встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування 
природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову 
та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних 
громад; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань 
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм 
власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення 
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платежів за користування комунальними та санітарними мережами 
відповідних населених пунктів; 

2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих 
програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і 
регіональних програм охорони довкілля; 

3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття 
рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; 
внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення 
природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну 
або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які 
охороняються законом; 

4) справляння плати за землю;  

б) делеговані повноваження: 

1) здійснення контролю за додержанням земельного та 
природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, 
природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, 
відтворенням лісів; 

{Підпункт 2 пункту “б” частини першої статті 33 виключено на підставі 
Закону № 402-VII (402-18) від 04.07.2013} 

3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;  
(Підпункт 3 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 

1377-IV (1377-15) від 11.12.2003) 

4) погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне 
використання природних ресурсів загальнодержавного значення;  

{Підпункт 4 пункту "б" частини першої статті 33 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 5406-VI (5406-17) від 02.10.2012} 

5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом; 

6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення 
в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та 
організацій, а також населення;  

(Підпункт 6 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 
969-IV (969-15) від 19.06.2003) 

7) визначення території для розміщення відходів відповідно до 
законодавства;  

{Підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 
1825-VI (1825-17) від 21.01.2010} 

7-1) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької 
діяльності у сфері поводження з відходами;  

{Підпункт пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 
1825-VI (1825-17) від 21.01.2010} 
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8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому 
законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування; 

9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів 
землеустрою;  

(Підпункт 9 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 
1377-IV (1377-15) від 11.12.2003) 

10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених 
документацією із землеустрою;  

(Підпункт 10 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 
1377-IV (1377-15) від 11.12.2003) 

11) створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних 
автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою 
мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-
аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;  

(Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено пунктом 11 згідно із 
Законом № 254-IV (254-15) від 28.11.2002 – набирає чинності з 01.01.2004 
року) 

12) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними 
особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими 
відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або 
передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі 
порушення законодавства про відходи.  

{Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено пунктом 12 згідно із 
Законом № 1825-VI (1825-17) від 21.01.2010}  

2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного 
значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої 
цієї статті, належить координація на відповідній території діяльності 
спеціально уповноважених державних органів управління з охорони 
природи.  

(Частина друга статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1377-IV (1377-15) від 11.12.2003)  

Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення  

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень 
додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального 
захисту населення; 

2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання 
допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих 
або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також 
військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців 
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строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним 
сім'ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні 
капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; 
відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних 
ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва; 

3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів 
будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у 
спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також 
безоплатного харчування; 

4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів 
ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів 
війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; 
подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених 
законодавством;  

б) делеговані повноваження: 

1) підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих 
програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого 
середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної 
захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх 
виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм 
поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, 
зайнятості населення, що затверджуються відповідно районними, 
обласними радами;  

(Підпункт 1 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону № 
969-IV (969-15) від 19.06.2003) 

2) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо 
поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів 
війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, 
військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або 
відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян 
похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в 
будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, 
дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї 
громадян; 

3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і 
допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства; 

4) вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і 
піклування; 

5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги 
громадянам, які постраждали від стихійного лиха; 

6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання 
компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
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Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених 
законодавством; 

7) організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, 
зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у 
вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що 
належать до комунальної власності, а також за договорами – на 
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм 
власності; 

{Підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 34 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 5067-VI (5067-17) від 05.07.2012} 

8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального 
захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та 
небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць 
щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за 
наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за 
роботу в шкідливих умовах;  

(Підпункт 8 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону № 
969-IV (969-15) від 19.06.2003) 

9) участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, 
укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, 
вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, 
установ та організацій, розташованих на відповідній території; повідомна 
реєстрація в установленому порядку колективних договорів і 
територіальних угод відповідного рівня; 

{Підпункт 9 пункту “б” частини першої статті 34 в редакції Закону № 
4719-VI (4719-17) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 379-VII (379-18) від 02.07.2013} 

10) встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку 
виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми 
громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного 
стороннього догляду; 

11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону 
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності 
відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація 
інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій 
усіх форм власності у працівниках; 

12) прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та 
організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою 
працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження 
ліквідації таких робочих місць; 

{Підпункт 12 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону № 
5067-VI (5067-17) від 05.07.2012}  
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{Підпункт 13 пункту "б" частини першої статті 34 виключено на 
підставі Закону № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012} 

14) здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу 
щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення 
волі на певний строк.  

(Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 14 згідно із 
Законом № 3167-IV (3167-15) від 01.12.2005)  

2. До відання виконавчих органів сільських, селищних рад, крім 
повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить 
також вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури, 
охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській 
місцевості, встановлених законодавством пільг.  

Стаття 35. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної 
діяльності  

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) укладення і забезпечення виконання у встановленому 
законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання 
та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг; 

2) сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та 
організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм 
власності; 

3) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними 
партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших 
об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;  

б) делеговані повноваження: 

1) організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі; 

2) створення умов для належного функціонування органів доходів і 
зборів, сприяння їх діяльності; 

{Підпункт 2 пункту “б” частини першої статті 35 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 406-VII (406-18) від 04.07.2013  

3) забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень 
реалізації міжнародних зобов'язань України.  

Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи  

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать такі делеговані повноваження: 

1) сприяння організації призову громадян на строкову військову та 
альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці 
молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних 
(перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення 
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до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а 
також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації; 

2) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на 
підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства; 

3) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з 
мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній 
території; 

4) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з 
наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних 
Сил України службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, 
комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, 
наданням послуг; 

5) сприяння організації виробництва і поставкам у війська 
підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, 
замовленої продукції, послуг, енергоресурсів; 

6) здійснення заходів щодо створення належних умов для 
функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України; 

7) сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні 
відповідного режиму на державному кордоні;  

(Пункт 7 статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом № 662-IV 
(662-15) від 03.04.2003 – набуває чинності з 01.08.2003 року) 

8) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання 
населення.  

Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань 
адміністративно-територіального устрою  

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать такі власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування 
(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, 
мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного 
населеного пункту; 

2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань 
адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, 
визначених законом.  

Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, 
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян  

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення 
відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого 
самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої 
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міліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного 
забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-
побутових умов; 

(Підпункт 1 пункту "а" частини першої статті 38 в редакції Закону № 
1577-IV (1577-15) від 04.03.2004) (Дію попередньої редакції підпункту 1 
пункту "а" частини першої статті 38 відновлено на 2005 рік у зв'язку із 
зупиненням дії Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на 2005 рік 
згідно із Законами № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, № 2505-IV (2505-15) 
від 25.03.2005) (Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини 
першої статті 38 відновлено на 2006 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону 
№ 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на 2006 рік згідно із Законом № 3235-IV 
(3235-15) від 20.12.2005) {Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" 
частини першої статті 38 відновлено на 2007 рік у зв'язку із зупиненням дії 
Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на 2007 рік згідно із Законом № 
489-V (489-16) від 19.12.2006} {Дію попередньої редакції підпункту 1 
пункту "а" частини першої статті 38 відновлено на 2008 рік у зв'язку із 
втратою чинності Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 згідно із 
Законом № 107-VI (107-17) від 28.12.2007 – зміну визнано 
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 
(v010p710-08) від 22.05.2008} {Дію попередньої редакції підпункту 1 
пункту "а" частини першої статті 38 відновлено у зв'язку з втратою 
чинності Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на підставі Закону № 
309-VI (309-17) від 03.06.2008  

2) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби 
безпеки, внутрішніх справ адвокатури і Державної кримінально-виконавчої 
служби України;  

{Підпункт 2 пункту "а" частини першої статті 38 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 1254-VI (1254-17) від 14.04.2009} 

3) внесення подань до відповідних органів про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та 
рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень; 

4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів 
виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а 
також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування; 

5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення 
відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що 
утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про 
чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема 
щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них 
необхідних житлово-побутових умов;  

(Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 5 згідно із 
Законом № 2470-III (2470-14) від 29.05.2001) 
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6) створення в установленому порядку комунальних аварійно-
рятувальних служб;  

(Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 6 згідно із 
Законом № 2470-III (2470-14) від 29.05.2001) 

7) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру; (Пункт "а" частини першої статті 
38 доповнено підпунктом 7 згідно із Законом № 2470-III (2470-14) від 
29.05.2001) 

8) розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного 
забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;  

(Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 8 згідно із 
Законом № 2470-III (2470-14) від 29.05.2001) 

9) організація в установленому порядку навчання особового складу 
комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб 
громадських організацій;  

(Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 9 згідно із 
Законом № 2470-III (2470-14) від 29.05.2001) 

10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, 
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших 
правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та 
інших архівних документів, що не належать до Національного архівного 
фонду;  

(Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 10 згідно із 
Законом № 594-IV (594-15) від 06.03.2003)  

б) делеговані повноваження: 

1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень 
громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в 
установах та організаціях незалежно від форм власності; 

2) вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно 
до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, 
життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя 
людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей;  

(Підпункт 2 пункту "б" частини першої статті 38 в редакції Закону № 
969-IV (969-15) від 19.06.2003) 

3) вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, 
мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших 
масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні 
громадського порядку; 

3-1) погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних 
заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового 
складу Збройних Сил України, інших військових формувань та 
правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; 
взаємодія з органами військового управління під час планування та 
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проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення 
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону;  

(Пункт "б" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 3-1 згідно із 
Законом № 1419-IV (1419-15) від 03.02.2004) 

4) розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені 
законом до їх відання; утворення адміністративних комісій та комісій з 
питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності; 

5) вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх 
відання, реєстрація актів цивільного стану (за винятком виконавчих органів 
міських (крім міст обласного значення) рад);  

{Підпункт 5 пункту "б" частини першої статті 38 із змінами, внесеними 
згідно із Законами № 1366-XIV (1366-14) від 11.01.2000, № 5492-VI (5492-
17) від 20.11.2012}  

{Зміни до підпункту 5 пункту "б" частини першої статті 38 див. в 
Законі № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012}  

{Підпункт 6 пункту "б" частини першої статті 38 виключено на підставі 
Закону № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012} 

7) реєстрація у встановленому порядку місцевих об'єднань громадян, 
органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють 
відповідно до законодавства.  

2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного 
значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої 
цієї статті, належить: 

1) утворення служб у справах дітей та спостережної, спрямування їх 
діяльності;  

{Пункт 1 частини другої статті 38 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 609-V (609-16) від 07.02.2007} 

2) сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання 
правил паспортної системи; 

3) вирішення спільно з відповідними органами Міністерства 
внутрішніх справ України питань щодо створення належних умов для 
служби та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ; 

4) зберігання документів Національного архівного фонду, що мають 
місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на 
відповідній території;  

(Частину другу статті 38 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 594-
IV (594-15) від 06.03.2003) 

5) здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців 
відповідно до закону.  

{Частину другу статті 38 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 
698-V (698-16) від 22.02.2007}  
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{Частина третя статті 38 втратила чинність у зв'язку з втратою чинності 
Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на підставі Закону № 309-VI 
(309-17) від 03.06.2008}  

Стаття 38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної 
правової допомоги  

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у 
сфері надання безоплатної первинної правової допомоги належать такі 
власні (самоврядні) повноваження:  

1) утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної 
первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної 
громади;  

2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо утворення 
установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, вирішення 
питань про чисельність працівників таких установ, про витрати на їх 
утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, 
надання для їх функціонування необхідних приміщень;  

3) забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної 
первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці;  

4) здійснення фінансування установ з надання безоплатної первинної 
правової допомоги та контролю за використанням коштів такими 
установами за призначенням;  

5) розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної 
правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до їх 
компетенції, відповідно до закону;  

6) надання роз'яснень положень законодавства та консультацій щодо 
порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги;  

7) забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної 
первинної правової допомоги;  

8) залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та юридичних 
осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової 
допомоги;  

9) координація діяльності з місцевими органами виконавчої влади та 
територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо 
надання безоплатної первинної правової допомоги;  

10) надання документів та інших матеріалів або їх копій, необхідних у 
зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги;  

11) організація семінарів, конференцій з питань безоплатної первинної 
правової допомоги.  

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад взаємодіють з 
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та надають 
їм сприяння в межах своїх повноважень. 
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{Закон доповнено статтею 38-1 згідно із Законом № 3460-VI (3460-17) 
від 02.06.2011} 

Стаття 39. Повноваження щодо відзначення державними 
нагородами України  

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають 
клопотання підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності і вносять у встановленому порядку до відповідних органів 
виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами 
України. 

(Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2419-III (2419-14) 
від 17.05.2001)  

Стаття 40. Інші повноваження виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад  

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім повноважень, 
передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм законом 
повноваження.  

Стаття 41. Особливості повноважень районних у містах рад та їх 
виконавчих органів  

1. Питання організації управління районами в містах належать до 
компетенції міських рад.  

2. Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх виконавчі органи 
відповідно до Конституції (254к/96-ВР) та законів України здійснюють 
управління рухомим і нерухомим майном та іншими об'єктами, що 
належать до комунальної власності територіальних громад районів у 
містах, формують, затверджують, виконують відповідні бюджети та 
контролюють їх виконання, а також здійснюють інші повноваження, 
передбачені цим Законом, в обсягах і межах, що визначаються міськими 
радами.  

{Частина друга статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 – дію Закону зупинено на 2005 рік згідно 
із Законами № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, № 2505-IV (2505-15) від 
25.03.2005; дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із Законом № 3235-IV 
(3235-15) від 20.12.2005; дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом 
№ 489-V (489-16) від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 107-VI (107-17) від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно 
з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 
22.05.2008, № 309-VI (309-17) від 03.06.2008}  

3. Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх виконавчих 
органів визначаються відповідними міськими радами за узгодженням з 
районними у містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та 
колективних потреб територіальних громад районів у містах.  
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4. Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у місті 
рад та їх виконавчих органів не може змінюватися міською радою без згоди 
відповідної районної у місті ради протягом даного скликання.  

5. Порядок формування, структура, форми діяльності районних у 
містах рад та їх органів визначаються відповідно до цього та інших законів.  

 

Глава 3. Сільський, селищний, міський голова  

Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови  

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються 
з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською 
виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його 
обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови 
закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, 
міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо 
рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на 
наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його 
повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 цього Закону. 

{Частина перша статті 42 в редакції Законів № 2055-IV (2055-15) від 
06.10.2004, № 806-VI (806-17) від 25.12.2008}  

2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у 
зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а 
також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень 
повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар 
відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, 
міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту 
дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського 
голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського 
голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня 
відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, 
обраної на чергових місцевих виборах. 

{Частина друга статті 42 в редакції Закону № 806-VI (806-17) від 
25.12.2008}  

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути 
припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, 
що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий 
день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського 
голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження 
сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради 
України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів 
сільського, селищного, міського голови. 

{Частина статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2055-IV 
(2055-15) від 06.10.2004; в редакції Закону № 806-VI (806-17) від 
25.12.2008}  
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4. Сільський, селищний, міський голова: 

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень 
органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції 
та законів України, виконання актів Президента України та відповідних 
органів виконавчої влади; 

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради 
та її виконавчого комітету; 

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету; 

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду 
секретаря ради; 

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний 
склад виконавчого комітету відповідної ради;  

{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони № 
489-V (489-16) від 19.12.2006, № 749-V (749-16) від 15.03.2007} 

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих 
органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, 
встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом 
Міністрів України;  

{Пункт 6 частини статті 42 в редакції Закону № 107-VI (107-17) від 
28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 
Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008} 

{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 6 додатково див. Закони № 
489-V (489-16) від 19.12.2006, № 749-V (749-16) від 15.03.2007} 

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; 

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний 
сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; 

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-
економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань 
самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень 
ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені 
радою програми, бюджет та звіти про їх виконання; 

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, 
управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та 
організацій, що належать до комунальної власності відповідних 
територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів;  

(Пункт десятий частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1841-III (1841-14) від 22.06.2000) 

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої 
установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;  

{Частину четверту доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом № 5477-
VI (5477-17) від 06.11.2012} 
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11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду 
керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;  

{Частину четверту доповнено пунктом 11-2 згідно із Законом № 5477-
VI (5477-17) від 06.11.2012} 

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної 
ради, її виконавчого комітету; 

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за 
призначенням, визначеним радою;  

(Пункт 13 частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2813-IV (2813-15) від 06.09.2005) 

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у 
відносинах з державними органами, іншими органами місцевого 
самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та 
організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у 
міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших 
органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, 
підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси 
територіальної громади, а також повноваження ради та її органів; 

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого 
комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до 
виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради; 

17) веде особистий прийом громадян; 

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства 
щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;  

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України 
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності" (1160-15);  

{Частину четверту статті 42 доповнено пунктом 18-1 згідно із Законом 
№ 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010}  

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені 
цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних 
повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів; 

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;  
{Пункт 21 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з втратою 

чинності Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на підставі Закону № 
309-VI (309-17) від 03.06.2008}  

{Пункт 22 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з втратою 
чинності Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на підставі Закону № 
309-VI (309-17) від 03.06.2008}  

(Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 7-рп/99 (v007p710-99) від 06.07.99)  
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5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну 
відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.  

(Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 7-рп/99 (v007p710-99) від 06.07.99)  

6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський 
голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед 
територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з 
питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів 
виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої 
влади. Сільський, селищний, міський голова щорічно звітує відповідно 
сільській, селищній, міській раді про здійснення державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами 
відповідної ради. 

{Частина шоста статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2388-VI (2388-17) від 01.07.2010} (Офіційне тлумачення положень частини 
статті 42 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/99 (v007p710-99) від 
06.07.99)  

7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік 
звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій 
зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів 
відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний 
прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який 
визначений ними термін. 

(Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 7-рп/99 (v007p710-99) від 06.07.99)  

 

Глава 4. Повноваження районних і обласних рад  

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними 
радами виключно на їх пленарних засіданнях  

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради 
вирішуються такі питання: 

1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради та 
першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з 
посади;  

{Пункт 1 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 806-VI (806-17) від 25.12.2008} 

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, 
зміна їх складу, обрання голів комісій; 

3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї; 

4) затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого 
апарату ради, його чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, 
затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її 
виконавчого комітету;  
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{Пункт 4 частини першої статті 43 в редакції Закону № 107-VI (107-17) 
від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 
Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008} 

{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 4 додатково див. Закони № 
489-V (489-16) від 19.12.2006, № 749-V (749-16) від 15.03.2007} 

5) затвердження регламенту ради; 

6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності" (1160-15), заслуховування звіту про його 
виконання;  

{Пункт 6 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010} 

7) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення 
і звільнення їх керівників; 

8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада 
утворює, обирає та призначає; 

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них; 

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень 
депутата ради в порядку, встановленому законодавством; 

11) визначення відповідно до закону кількісного складу ради; 

12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо 
проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх 
спільних інтересів; 

13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації 
проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної 
влади і місцевого самоврядування; 

14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та 
порядок використання символіки району, області; 

15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та 
інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід 
із них; 

16) затвердження програм соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідно району, області, цільових програм з інших питань, 
заслуховування звітів про їх виконання; 

17) затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення 
змін до них, затвердження звітів про їх виконання; 

18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді 
дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими 
бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення; 

19) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, 
передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної 
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власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і 
перебувають в управлінні районних, обласних рад, а також придбання 
таких об'єктів в установленому законом порядку;  

(Пункт 19 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 997-XIV (997-14) від 16.07.99) 

20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо 
управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних 
рад; призначення і звільнення їх керівників; 

21) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних 
відносин; 

22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на 
спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, 
обласного значення, а також про скасування такого дозволу; 

23) встановлення правил користування водозабірними спорудами, 
призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб 
населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або 
заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях; 

24) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 
особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 
про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, 
історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або 
культури, які охороняються законом; 

25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, 
міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших 
зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій 
з цих питань; 

26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального 
устрою в межах і в порядку, визначених законом; 

27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним 
адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад; 

28) заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій, їх 
заступників, керівників структурних підрозділів місцевих державних 
адміністрацій про виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також 
про здійснення місцевими державними адміністраціями делегованих їм 
радою повноважень;  

{Пункт 28 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 4875-VI (4875-17) від 05.06.2012} 

29) прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої 
державної адміністрації; 
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30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання 
незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері 
їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх 
органів; 

31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови 
відповідної місцевої державної адміністрації; 

32) надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про 
передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад, у 
державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;  

(Частину першу статті 43 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 
163-XIV (163-14) від 06.10.98, із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2182-III (2182-14) від 21.12.2000)  

{Пункт 33 частини першої статті 43 втратив чинність у зв'язку з 
втратою чинності Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на підставі 
Закону № 309-VI (309-17) від 03.06.2008}  

{Пункт 34 частини першої статті 43 втратив чинність у зв'язку з 
втратою чинності Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на підставі 
Закону № 309-VI (309-17) від 03.06.2008}  

35) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-
консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта 
депутата ради;  

(Частину першу статті 43 доповнено пунктом 35 згідно із Законом № 
3266-IV (3266-15) від 22.12.2005)  

36) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів 
внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 
громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;  

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 36 згідно із Законом № 
2389-VI (2389-17) від 01.07.2010}  

37) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які 
надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює відповідна 
районна чи обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що 
здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами 
таких підприємств.  

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 37 згідно із Законом № 
2404-VI (2404-17) від 01.07.2010}  

2. Районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних 
засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим та іншими законами.  

3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, виключно на 
пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі питання:  
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{Пункт 1 частини третьої статті 43 виключено на підставі Закону № 
4710-VI (4710-17) від 17.05.2012} 

2) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань 
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за 
їх порушення адміністративну відповідальність;  

(Пункт 3 частини третьої статті 43 виключено на підставі Закону № 
703-IV (703-15) від 03.04.2003 – набуває чинності з 01.01.2004 року)  

4) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а 
також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених 
законом.  

{Частина четверта статті 43 втратила чинність у зв'язку з втратою 
чинності Закону № 1577-IV (1577-15) від 04.03.2004 на підставі Закону № 
309-VI (309-17) від 03.06.2008}  

Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад 
відповідним місцевим державним адміністраціям  

1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним 
адміністраціям такі повноваження: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-
економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, 
цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання 
національних меншин – також програм їх національно-культурного 
розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією 
статтею; забезпечення виконання рішень ради; 

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та 
культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм 
економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку 
України; 

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку 
відповідної території, ефективного використання природних, трудових і 
фінансових ресурсів; 

4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади 
фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету 
України; 

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області; 

6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та 
організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також 
бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на 
пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів 
місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони 
навколишнього природного середовища;  

(Пункт 6 частини першої статті 44 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 969-IV (969-15) від 19.06.2003) 
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7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ 
та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в 
обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи; 

8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського 
транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно 
транзитного пасажирського транспорту; 

9) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку 
території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних 
потреб, визначених містобудівною документацією; 

10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та 
культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та 
садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення; 

11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних 
програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що 
затверджуються сільськими, селищними, міськими радами; 

12) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних 
умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів;  

{Пункт 12 частини першої статті 44 в редакції Закону № 509-VI (509-
17) від 16.09.2008} 

13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх 
видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, 
туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, 
національно-культурних традицій населення, художніх промислів і 
ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, 
асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у 
сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї 
та молоді; 

14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо 
організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення 
пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних 
та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову 
цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом; 

15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення 
в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та 
організацій, а також населення;  

(Пункт 15 частини першої статті 44 в редакції Закону № 969-IV (969-
15) від 19.06.2003) 

16) координація на відповідній території діяльності місцевих 
землевпорядних органів; 
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17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у 
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок; 

18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності 
регуляторних актів, прийнятих районними, обласними радами.  

(Частина перша статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1160-IV (1160-15) від 11.09.2003 – набирає чинності з 15.01.2004 року)  

2. Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, обласні 
ради делегують обласним державним адміністраціям такі повноваження: 

1) визначення відповідно до закону розміру відрахувань 
підприємствами, установами та організаціями, що надходять на розвиток 
шляхів загального користування в області; 

2) погодження у випадках, передбачених законом, з відповідними 
сільськими, селищними, міськими радами питань щодо розподілу коштів за 
використання природних ресурсів, які надходять до фондів охорони 
навколишнього природного середовища; 

3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категорії 
захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, 
передбачених законом; 

4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборону 
використання окремих природних ресурсів загального користування; 

5) визначення відповідно до законодавства режиму використання 
територій рекреаційних зон; 

6) затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих 
на відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у 
довкілля та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом.  

 

Глава 5. Порядок формування, організація роботи органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування  

Стаття 45. Порядок формування рад  

1. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення), 
районна, обласна рада складається з депутатів, які обираються жителями 
відповідного села, селища, міста, району в місті, району, області на основі 
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 
голосування. 

{Частина перша статті 45 в редакції Закону № 806-VI (806-17) від 
25.12.2008}  

2. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається 
законом.  

3. Загальний склад ради визначається радою відповідно до закону про 
вибори.  
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4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох 
третин депутатів від загального складу ради.  

{Частина четверта статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
812-V (812-16) від 22.03.2007}  

5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання 
необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада 
попереднього скликання.  

6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, 
внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до 
обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною 
за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.  

{Частина шоста статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
812-V (812-16) від 22.03.2007}  

7. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих 
виборах, визначається Конституцією України (254к/96-ВР). 

{Частина сьома статті 45 в редакції Закону № 806-VI (806-17) від 
25.12.2008}  

8. Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових, повторних 
або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії 
відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) 
виборах. 

{Статтю 45 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 806-VI 
(806-17) від 25.12.2008}  

Стаття 46. Сесія ради  

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), 
районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з 
пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.  

2. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради 
скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як 
через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, 
яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього 
Закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної 
територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів 
депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, 
міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового 
скликання та новообраного сільського, селищного, міського голови 
відповідно до статті 42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради 
першої сесії новообраний голова.  

У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, 
селищний, міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує 
голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з 
числа депутатів ради в кількості трьох – п'яти осіб. Члени тимчасової 
президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання 
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секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних 
засіданнях ради.  

{Частина друга статті 46 в редакції Закону № 812-V (812-16) від 
22.03.2007}  

3. Першу сесію новообраної районної у місті, районної, обласної ради 
скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два 
тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка 
забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього 
Закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної 
територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів 
депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового 
скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в 
кількості не більше п'яти осіб – представників партій (блоків), які набрали 
найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії 
почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови 
ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради 
відповідно до вимог цього Закону та регламенту ради.  

{Частина третя статті 46 в редакції Закону № 812-V (812-16) від 
22.03.2007}  

4. Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської – 
відповідно сільським, селищним, міським головою; районної у місті, 
районної, обласної – головою відповідної ради.  

5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного 
разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання 
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не 
рідше ніж один раз на місяць. 

{Частина п'ята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами № 
2806-IV (2806-15) від 06.09.2005, № 4154-VI (4154-17) від 09.12.2011} 

6. У разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського 
голови, голови районної у місті, районної, обласної ради або неможливості 
його скликати сесію ради сесія скликається: сільської, селищної, міської 
ради – секретарем сільської, селищної, міської ради; районної у місті, 
районної, обласної ради – відповідно заступником голови районної у місті, 
районної ради чи першим заступником, заступником голови обласної ради.  

{Абзац перший частини шостої статті 46 із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 806-VI (806-17) від 25.12.2008}  

У цих випадках сесія скликається: 

1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським головою 
(головою районної у місті, районної, обласної ради) у строки, передбачені 
цим Законом; 

2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті, 
районної, обласної ради) без поважних причин не скликав сесію у 
двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою 
цієї статті. 
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{Пункти 1-3 частини шостої статті 46 замінено пунктами 1 і 2 згідно із 
Законом № 520-VI (520-17) від 18.09.2008}  

7. Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради повинна 
бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів 
від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету сільської, 
селищної, міської, районної у місті ради, а сесія районної, обласної ради – 
також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального 
складу відповідної ради або голови відповідної місцевої державної 
адміністрації.  

8. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій 
цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, 
зазначених у частині сьомій цієї статті, або у разі якщо такі посади є 
вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які 
становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією 
ради. 

{Частина восьма статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
520-VI (520-17) від 18.09.2008}  

9. Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин четвертої, 
шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не 
пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день 
до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які 
передбачається внести на розгляд ради. 

{Частина дев'ята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
520-VI (520-17) від 18.09.2008}  

10. Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде відповідно 
сільський, селищний, міський голова, а у випадках, передбачених частиною 
шостою цієї статті, – секретар ради; сесію районної у місті, районної, 
обласної ради – голова ради або відповідно заступник голови районної у 
місті, районної ради чи перший заступник, заступник голови обласної ради. 
У випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває 
за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з 
депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з 
депутатів цієї ради. 

{Частина десята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
806-VI (806-17) від 25.12.2008}  

11. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере 
участь більше половини депутатів від загального складу ради.  

{Частина одинадцята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 812-V (812-16) від 22.03.2007}  

12. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися 
сільським, селищним, міським головою, постійними комісіями, депутатами, 
виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, 
головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. 
Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є 
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регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України 
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності" (1160-15). 

{Частина дванадцята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010}  

13. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи 
відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради. 

14. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та 
заступника (заступників) голови районної у місті, районної, обласної ради, 
секретаря сільської, селищної, міської ради, скликання чергової та 
позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і 
розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про 
затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а 
також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради з урахуванням 
вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності" (1160-15). До прийняття регламенту ради 
чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у 
попередньому скликанні.  

{Частина чотирнадцята статті 46 в редакції Закону № 812-V (812-16) 
від 22.03.2007, із змінами, внесеними згідно із Законом № 2388-VI (2388-
17) від 01.07.2010}  

15. Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради, прийняті нею 
рішення підписуються особисто сільським, селищним, міським головою, 
районної у місті, районної, обласної ради – головою відповідної ради, у разі 
їх відсутності – відповідно секретарем сільської, селищної, міської ради, 
відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи першим 
заступником, заступником голови обласної ради, а у випадку, 
передбаченому частинами сьомою та восьмою цієї статті, – депутатом ради, 
який за дорученням депутатів головував на її засіданні. 

{Частина п'ятнадцята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 520-VI (520-17) від 18.09.2008, № 806-VI (806-17) від 25.12.2008}  

16. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може 
прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.  

Стаття 47. Постійні комісії ради  

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її 
депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 
належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її 
виконавчого комітету.  

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі 
голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються 
відповідною комісією.  

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, 
селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, 
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голова районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради, їх 
заступники.  

4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою 
попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і 
культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і 
бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних 
галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, 
які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та 
готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і 
співдоповідями.  

5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які 
пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження 
відповідною радою, готують висновки з цих питань.  

6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно заступника 
голови районної у місті, районної ради чи першого заступника, заступника 
голови обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради або за 
власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді 
та виконавчому комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради 
органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних 
адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень 
незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за 
результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в 
необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету сільської, 
селищної, міської, районної у місті ради; здійснюють контроль за 
виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської, районної у місті ради. 

{Частина шоста статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
806-VI (806-17) від 25.12.2008}  

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, 
визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, 
підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні 
матеріали і документи.  

8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову 
комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення 
членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, 
об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а 
також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і 
рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості 
ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює 
заступник голови комісії або секретар комісії.  

9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є 
правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від 
загального складу комісії.  
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10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії 
готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії 
приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і 
підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником 
голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються 
головою і секретарем комісії.  

11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду 
органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими 
особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи 
повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.  

12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень 
ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням 
представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать 
до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а 
також за дорученням ради, її голови, відповідно заступника голови 
районної у місті, районної ради чи першого заступника, заступника голови 
обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради розглядатися 
постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті 
постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами 
відповідних постійних комісій. 

{Частина дванадцята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 806-VI (806-17) від 25.12.2008}  

13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. 
За рішенням обласних рад голови постійних комісій з питань бюджету 
можуть працювати в раді на постійній основі.  

14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.  

15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи 
постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та 
Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням 
вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності" (1160-15) щодо реалізації повноважень 
ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями 
відповідної ради. 

{Частина п'ятнадцята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010}  

Стаття 48. Тимчасові контрольні комісії ради  

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з 
числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою 
питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. 
Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.  

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву 
та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, 
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якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального 
складу ради.  

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як 
правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної 
комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, 
інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у 
зв'язку з її роботою.  

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з 
моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи 
цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю 
комісію.  

Стаття 49. Депутат ради  

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного 
оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради 
рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і 
закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження 
депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених 
законом.  

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю 
повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та 
утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її 
органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен 
входити до складу однієї з постійних комісій ради.  

3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення 
депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, 
депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з 
відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та 
інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок 
відповідного місцевого бюджету.  

4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань 
постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.  

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини 
пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним 
без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада 
може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого 
депутата у встановленому законом порядку.  

6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які 
розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших 
комісій ради, до складу яких його обрано.  

7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її 
органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, 
розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а депутат 
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міської (міста обласного значення), районної, обласної ради – також до 
голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання 
ради.  

8. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати 
усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, 
встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту 
рада приймає рішення.  

9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або 
передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи 
за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд 
підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які 
зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені 
радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.  

10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними 
документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого 
самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.  

11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської 
діяльності визначаються Конституцією України (254к/96-ВР), цим Законом, 
законом про статус депутата (93-15), іншими законами.  

Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради  

1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на 
постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на 
строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, 
селищного, міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради 
може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від 
загального складу відповідної ради у разі, якщо:  

{Абзац перший частини першої статті 50 із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 806-VI (806-17) від 25.12.2008}  

1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, 
обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, 
селищного, міського голови;  

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, 
запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;  

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, 
селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не 
вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;  

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради 
у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний 
сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру 
на посаду секретаря ради;  

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади 
відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з 
достроковим припиненням його повноважень.  
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У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не 
менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради 
згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури 
секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова. 

{Частина перша статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2554-IV (2554-15) від 21.04.2005; в редакції Закону № 520-VI (520-17) від 
18.09.2008}  

2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою 
службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах 
займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої 
діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із 
спорту) або підприємницькою діяльністю. 

{Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
4711-VI (4711-17) від 17.05.2012} 

3. Секретар сільської, селищної, міської ради: 

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, 
здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови;  

(Частину третю статті 50 доповнено пунктом 1 згідно із Законом № 
2055-IV (2055-15) від 06.10.2004) 

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 
46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення 
інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які 
передбачається внести на розгляд ради; 

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених 
частиною шостою статті 46 цього Закону; 

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд 
ради; 

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і 
населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне 
оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними 
актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою 
регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної 
діяльності;  

{Пункт 5 частини третьої статті 50 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010} 

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує 
діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє 
організації виконання їх рекомендацій; 

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; 

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства 
здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів 
та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; 
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9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого 
самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим 
самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до 
них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або 
відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.  

4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно 
здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної 
ради.  

5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть 
бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.  

Стаття 51. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, 
районної у місті ради  

1. Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у 
разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється 
відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень 
ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради 
її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового 
складу виконавчого комітету.  

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною 
радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, 
міського голови, районної у місті ради – за пропозицією голови відповідної 
ради.  

3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно 
сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради – голови 
відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського 
голови, голови районної у місті ради, керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших 
виконавчих органів ради, інших осіб. Міська рада утворює у складі 
виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури. 

{Частина третя статті 51 в редакції Закону № 862-IV (862-15) від 
22.05.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3038-VI (3038-17) 
від 17.02.2011} 

4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради 
входить також за посадою секретар відповідної ради.  

5. Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради 
відповідно сільський, селищний, міський голова, районної у місті ради – 
голова відповідної ради. У виконавчому комітеті сільської ради функції 
секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати 
секретар відповідної ради.  

6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто 
працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань 
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виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших 
випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків 
з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та 
інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого 
комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.  

7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють 
у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження 
сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим 
Законом для сільського, селищного, міського голови.  

8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що 
його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої 
влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.  

9. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, 
районної у місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім 
секретаря ради.  

Стаття 52. Повноваження виконавчого комітету сільської, 
селищної, міської, районної у місті ради  

1. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у 
разі її створення) ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені 
цим Законом до відання виконавчих органів ради.  

2. Виконавчий комітет ради: 

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-
економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, 
місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на 
розгляд відповідної ради; 

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих 
органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до 
комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує 
звіти про роботу їх керівників; 

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому 
відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових 
осіб.  

3. Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про 
розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, 
управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, 
селищним, міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом 
виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.  

Стаття 53. Організація роботи виконавчого комітету сільської, 
селищної, міської, районної у місті ради  

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його засідання. 
Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським, 
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селищним, міським головою (головою районної у місті ради), а в разі його 
відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником 
сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (районної у місті ради – заступником голови ради) в міру 
необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в 
них бере участь більше половини від загального складу виконавчого 
комітету.  

Стаття 54. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, 
селищної, міської, районної у місті ради  

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада у 
межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, 
управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що 
належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. 
Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад щодо здійснення державної регуляторної політики 
визначаються Законом України "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності" (1160-15). 

{Частина перша статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2388-VI (2388-17) від 01.07.2010}  

2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і 
підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому 
комітету, сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті 
ради.  

3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради 
призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, 
міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у 
випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними 
органами виконавчої влади.  

4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради 
затверджуються відповідною радою.  

Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради  

1. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради 
обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її 
депутатів на строк повноважень ради. 

{Частина перша статті 55 в редакції Закону № 806-VI (806-17) від 
25.12.2008}  

2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним 
повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, 
передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. Голова ради 
вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських 
повноважень або повноважень голови. 

{Частина друга статті 55 в редакції Закону № 806-VI (806-17) від 
25.12.2008}  
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3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший 
представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою 
роботою, у тому числі на громадських засадах займатися іншою 
оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або 
підприємницькою діяльністю. 

{Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
4711-VI (4711-17) від 17.05.2012} 

4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути 
звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не 
менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного 
голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на 
розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу 
ради.  

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення 
нею повноважень депутата цієї ради. 

{Частина четверта статті 55 в редакції Закону № 806-VI (806-17) від 
25.12.2008}  

5. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради 
також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень 
депутата ради в разі:  

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення 
ним повноважень голови ради;  

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з 
іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.  

3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до  
відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, 
пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про 
засади  запобігання і протидії корупції". 

{Частину п'яту статті 55 доповнено абзацом четвертим згідно із 
Законом № 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013} 

Зазначені повноваження голови районної, обласної, районної у місті 
ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з 
дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома 
зазначений факт. 

{Частина п'ята статті 55 в редакції Закону № 806-VI (806-17) від 
25.12.2008} 

6. Голова районної, обласної, районної у місті ради: 

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома 
населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які 
передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради; 
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2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її 
розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх 
виконанням; 

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду відповідно 
заступника голови районної, районної у місті ради чи першого заступника, 
заступника голови обласної ради; вносить на затвердження ради пропозиції 
щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх 
утримання;  

{Пункт 3 частини шостої статті 55 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 806-VI (806-17) від 25.12.2008} 

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій 
ради; 

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, 
сприяє організації виконання їх рекомендацій; 

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх 
повноважень; 

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та 
виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; 

8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення); 

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних 
підрозділів виконавчого апарату ради; 

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради; 

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її 
виконавчого апарату; 

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради; 

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий 
прийом громадян; 

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення 
громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, 
вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради; 

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими 
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими 
колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і 
громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства; 

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними 
актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та 
організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх 
спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх 
органів; 

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на 
рік, у тому числі про здійснення державної регуляторної політики 
відповідно виконавчим апаратом районної, обласної ради, районної у місті 
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ради, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою 
термін;  

{Пункт 17 частини шостої статті 55 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010} 

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.  

7. Голова районної, обласної, районної у місті ради в межах своїх 
повноважень видає розпорядження.  

Стаття 56. Заступник голови районної, районної у місті ради та 
перший заступник, заступник голови обласної ради  

1. Районна, районна у місті рада обирає заступника голови ради.  

Обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради.  

2. Заступник голови районної, районної у місті (у разі її створення) 
ради, перший заступник, заступник голови обласної ради обираються 
відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї 
ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до 
припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім 
випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, 
встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті.  

3. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, 
першого заступника, заступника голови обласної ради можуть бути 
достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної 
ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного 
голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може 
бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини 
депутатів від загального складу ради або голови ради.  

4. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, 
першого заступника, заступника голови обласної ради також вважаються 
достроково припиненими без припинення повноважень депутата 
відповідної ради в разі:  

{Абзац перший частини четвертої статті 56 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 4711-VI (4711-17) від 17.05.2012} 

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення 
ним повноважень заступника (першого заступника) голови ради;  

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з 
іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.  

3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до 
відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, 
пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про 
засади запобігання і протидії корупції". 

{Частину четверту статті 56 доповнено абзацом четвертим згідно із 
Законом № 4711-VI (4711-17) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 224-VII (224-18) від 14.05.2013} 
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Зазначені повноваження заступника (першого заступника) голови ради 
припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться 
до відома зазначений факт. 

5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї 
статті, відповідна особа звільняється з посади заступника (першого 
заступника) голови ради з дня припинення її повноважень.  

6. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший заступник 
голови обласної ради здійснює повноваження голови відповідної ради за 
відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі 
неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.  

7. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого 
заступника голови обласної ради, у тому числі передбачені частиною 
шостою цієї статті, за відсутності першого заступника голови обласної ради 
або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин.  

8. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший 
заступник, заступник голови обласної ради працюють у раді на постійній 
основі. На них поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх 
діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для 
голови ради. 

{Стаття 56 в редакції Закону № 806-VI (806-17) від 25.12.2008}  

Стаття 57. Президія (колегія) районної, обласної ради  

1. Районна, обласна рада може утворити президію (колегію) ради. 
Президія (колегія) ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує 
узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на 
розгляд ради. Президія (колегія) ради може приймати рішення, які мають 
дорадчий характер.  

2. До складу президії (колегії) ради входять голова ради, відповідно 
заступник голови районної, районної у місті ради чи перший заступник, 
заступник голови обласної ради, голови постійних комісій ради, 
уповноважені представники депутатських груп і фракцій. 

{Частина друга статті 57 в редакції Закону № 806-VI (806-17) від 
25.12.2008}  

3. Президія (колегія) ради діє на основі Положення про неї, що 
затверджується радою.  

Стаття 58. Виконавчий апарат районної, обласної ради  

1. Виконавчий апарат районної, обласної ради забезпечує здійснення 
радою повноважень, наданих їй Конституцією України, цим та іншими 
законами.  

2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, 
інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії 
і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої 
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влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. 
Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження 
результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо 
рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з 
відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано 
відповідним місцевим державним адміністраціям. 

{Частина друга статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2388-VI (2388-17) від 01.07.2010}  

3. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його 
структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, 
затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання 
встановлюються радою за поданням її голови.  

{Частина третя статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
107-VI (107-17) від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з 
Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 
22.05.2008}  

{Щодо зупинення та відновлення дії частини третьої додатково див. 
Закони № 489-V (489-16) від 19.12.2006, № 749-V (749-16) від 15.03.2007}  

4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова відповідної ради.  

Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування  

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у 
формі рішень. 

{Офіційне тлумачення положень частини першої статті 59 див. в 
Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/2009 (v007p710-09) від 16.04.2009}  

2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після 
обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім 
випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів 
голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради 
включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере участь у 
пленарному засіданні ради, і враховується його голос.  

3. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або 
таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у 
випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 
43 та статтями 55, 56 цього Закону.  

4. Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний строк з 
моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, 
міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із 
обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно 
розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського, 
селищного, міського голови і підтвердила попереднє рішення двома 
третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.  
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5. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з 
дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній 
строк введення цих рішень у дію.  

6. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у 
разі її створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення. 
Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю 
голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються 
сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради.  

7. У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови 
районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він може 
зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання 
на розгляд відповідної ради.  

8. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, 
районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.  

9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної 
компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною 
радою.  

10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів 
їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються 
незаконними в судовому порядку. 

{Офіційне тлумачення положень частини десятої статті 59 див. в 
Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/2009 (v007p710-09) від 16.04.2009}  

11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана 
копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування.  

12. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які 
відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, 
розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, 
встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності" (1160-15). 

{Статтю 59 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 
2388-VI (2388-17) від 01.07.2010}  

Розділ III  
МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА  

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 60. Право комунальної власності  

1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах 
належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи 
місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, 
установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також 
пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові 
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приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, 
соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та 
нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права 
комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. 
Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність 
територіальної громади за місцем відкриття спадщини. 

{Частина перша статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
997-V (997-16) від 27.04.2007}  

2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача 
майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами 
права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна 
органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.  

3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах 
безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть 
об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права 
комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання 
спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) 
комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього 
відповідні органи і служби.  

4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, 
міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що 
задовольняють спільні потреби територіальних громад.  

5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах 
територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності 
щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права 
комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, 
можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або 
тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в 
оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати 
питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови 
використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються 
у користування і оренду.  

6. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права 
комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від 
відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до 
відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, 
передбачених бюджетами розвитку.  

7. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого 
самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні 
ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати 
обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.  

8. Право комунальної власності територіальної громади захищається 
законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти 
права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних 
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громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо 
територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого 
нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.  

9. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради 
мають право: 

1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність 
відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх 
структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та 
інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для 
забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб 
територіальних громад; 

2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, 
інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть 
бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-
культурних потреб територіальних громад; 

3) мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць.  

Стаття 61. Місцеві бюджети  

1. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах 
у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і 
виконують відповідні місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом 
України (2456-17). 

{Частина перша статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2457-VI (2457-17) від 08.07.2010}  

2. Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, 
які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного 
розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних 
проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів 
для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, 
контролюють їх виконання.  

3. Складання і виконання районних і обласних бюджетів здійснюють 
відповідні державні адміністрації згідно з Бюджетним кодексом України 
(2456-17). 

{Частина третя статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2457-VI (2457-17) від 08.07.2010}  

4. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та 
закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними 
доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання 
коштів місцевих бюджетів відповідно до закону.  

5. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і 
виконання місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, 
передбачених цим та іншими законами.  
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Стаття 62. Участь держави у формуванні доходів місцевих 
бюджетів  

1. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у 
формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, 
доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх 
обліком. Вона гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, 
достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних 
соціальних потреб. У випадках, коли доходи від закріплених за місцевими 
бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують 
мінімальний розмір місцевого бюджету, держава вилучає із місцевого 
бюджету до державного бюджету частину надлишку в порядку, 
встановленому Бюджетним кодексом України (2456-17). 

{Частина перша статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2457-VI (2457-17) від 08.07.2010}  

2. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі 
фінансових нормативів бюджетної забезпеченості з урахуванням 
економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних 
територій виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановленого 
законом. 

{Частина друга статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2457-VI (2457-17) від 08.07.2010} 

Стаття 63. Доходи місцевих бюджетів  

1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, 
визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом 
порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових 
платежів.  

2. Доходи місцевих бюджетів районних у містах рад (у разі їх 
створення) формуються відповідно до обсягу повноважень, що 
визначаються відповідними міськими радами.  

3. Склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним 
кодексом України (2456-17) та законом про Державний бюджет України. 

{Частина третя статті 63 в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 
08.07.2010}  

4. Доходи місцевого бюджету зараховуються до загального або 
спеціального фонду місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного 
кодексу України (2456-17) та закону про Державний бюджет України. 

{Частина четверта статті 63 в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 
08.07.2010}  

5. У складі надходжень спеціального фонду місцевого бюджету 
виділяються надходження бюджету розвитку, які формуються відповідно 
до вимог Бюджетного кодексу України (2456-17). 

{Частина п'ята статті 63 в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 
08.07.2010}  
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6. Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та 
субвенцій, затверджуються у законі про Державний бюджет України для 
кожного відповідного місцевого бюджету згідно з Бюджетним кодексом 
України (2456-17). 

{Частина шоста статті 63 в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 
08.07.2010}  

7. Кошти, передані державою у вигляді дотацій та субвенцій, можуть 
розподілятися Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, 
міськими (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст 
обласного значення), районними радами між відповідними місцевими 
бюджетами та використовуватися для фінансування спільних проектів 
відповідних територіальних громад. 

{Частина сьома статті 63 в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 
08.07.2010}  

Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів  

1. Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на 
потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування 
визначаються відповідними рішеннями про місцевий бюджет; видатки, 
пов'язані із здійсненням районними, обласними радами заходів щодо 
забезпечення спільних інтересів територіальних громад, – відповідними 
рішеннями про районний та обласний бюджети. 

{Частина перша статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2457-VI (2457-17) від 08.07.2010}  

2. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради 
та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних 
місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання.  

3. Районні, обласні бюджети виконують місцеві державні адміністрації 
в цілях і обсягах, що затверджуються відповідними радами.  

4. Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до 
розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом 
України (2456-17), для виконання повноважень органів місцевого 
самоврядування. 

{Частина четверта статті 64 в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 
08.07.2010}  

5. Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та 
спеціального фондів місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного 
кодексу України (2456-17) та закону про Державний бюджет України. 

{Частина п'ята статті 64 в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 
08.07.2010}  

6. У складі витрат спеціального фонду місцевого бюджету виділяються 
витрати бюджету розвитку. 

{Частина шоста статті 64 в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 
08.07.2010}  
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7. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм 
соціально-економічного розвитку відповідної території, пов'язаної із 
здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, пов'язаних 
з розширеним відтворенням, а також на погашення місцевого боргу. 

{Частина сьома статті 64 в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 
08.07.2010}  

Стаття 65. Використання вільного залишку коштів місцевих 
бюджетів  

Перевищення залишку коштів загального фонду місцевого бюджету 
над оборотним залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду 
становить вільний залишок коштів місцевих бюджетів, який 
використовується на проведення витрат місцевого бюджету згідно із 
змінами до рішення про місцевий бюджет. 

{Стаття 65 в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 08.07.2010}  

Стаття 66. Збалансування місцевих бюджетів 

{Назва статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2457-VI 
(2457-17) від 08.07.2010}  

1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення 
виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом 
повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня 
мінімальних соціальних потреб.  

2. Повноваження на здійснення витрат місцевого бюджету мають 
відповідати обсягу надходжень місцевого бюджету. 

{Частина друга статті 66 в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 
08.07.2010}  

3. У разі коли вичерпано можливості збалансування місцевих бюджетів 
і при цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для 
здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм законом 
повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня 
мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує збалансування 
місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних 
місцевих бюджетів у вигляді дотацій та субвенцій відповідно до закону. 

{Частина третя статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2457-VI (2457-17) від 08.07.2010}  

Стаття 67. Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних із 
здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень органів 
виконавчої влади та виконанням рішень органів державної влади 

{Назва статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2457-VI 
(2457-17) від 08.07.2010}  

1. Держава фінансово забезпечує здійснення органами місцевого 
самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади у 
повному обсязі за рахунок закріплення за відповідними місцевими 
бюджетами джерел доходів бюджету, надання трансфертів з державного 
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бюджету, а також передання органам місцевого самоврядування 
відповідних об'єктів державної власності. 

{Частина перша статті 67 в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 
08.07.2010}  

2. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових 
видатків органів місцевого самоврядування, обов'язково супроводжуються 
передачею їм необхідних фінансових ресурсів. Вказані рішення 
виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих їм 
фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що 
виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не 
забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються 
державою.  

Стаття 68. Утворення цільових фондів  

1. Органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові 
фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого 
бюджету.  

2. Порядок формування та використання цільових фондів визначається 
положенням про ці фонди, що затверджується відповідною місцевою 
радою. 

(Стаття 68 в редакції Закону № 2813-IV (2813-15) від 06.09.2005)  

Стаття 69. Місцеві податки і збори  

1. Органи місцевого самоврядування відповідно до Податкового 
кодексу України (2755-17) встановлюють місцеві податки і збори. Місцеві 
податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів у 
порядку, встановленому Бюджетним кодексом України (2456-17) з 
урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України 
(2755-17). 

{Частина перша статті 69 в редакції Закону № 2756-VI (2756-17) від 
02.12.2010}  

{Частину другу статті 69 виключено на підставі Закону № 2756-VI 
(2756-17) від 02.12.2010}  

Стаття 70. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-
кредитних відносинах  

1. Рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування 
можуть здійснювати місцеві запозичення та отримувати позики місцевим 
бюджетам відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом 
України (2456-17). 

{Частина перша статті 70 в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 
08.07.2010}  

2. Органи місцевого самоврядування можуть створювати комунальні 
банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантами кредитів 
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 
відповідних територіальних громад, здійснювати розміщення тимчасово 
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вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з дотриманням вимог, 
встановлених Бюджетним кодексом України (2456-17) та іншими законами 
України. 

{Частина друга статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2457-VI (2457-17) від 08.07.2010}  

Розділ IV  
ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та 
посадових осіб  

1. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого 
самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження.  

2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права 
втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією 
України (254/96-ВР), цим та іншими законами до повноважень органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання 
делегованих їм радами повноважень, та в інших випадках, передбачених 
законом.  

3. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які 
зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити 
про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування.  

4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право 
звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів 
виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, 
повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  

Стаття 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних 
адміністрацій районним, обласним радам  

1. Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним районним, 
обласним радам у виконанні програм соціально-економічного і 
культурного розвитку, районних, обласних бюджетів, підзвітними і 
підконтрольними у частині повноважень, делегованих їм відповідними 
районними, обласними радами, а також у виконанні рішень рад з цих 
питань.  

2. Районна, обласна рада може шляхом таємного голосування 
висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на 
підставі чого Президент України приймає рішення і дає відповідній раді 
обґрунтовану відповідь.  

3. Якщо недовіру голові районної, обласної державної адміністрації 
висловили не менш як дві третини депутатів від загального складу 
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відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку 
голови місцевої державної адміністрації.  

Стаття 73. Обов'язковість актів і законних вимог органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування  

1. Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної 
в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у 
місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, 
є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній 
території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, 
підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а 
також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній 
території.  

2. На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на 
відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від 
форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання 
інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на 
запити депутатів.  

3. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та 
організації, а також громадяни несуть встановлену законом 
відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну 
місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у 
результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень.  

Стаття 74. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування  

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть 
відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, 
державою, юридичними і фізичними особами.  

2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, цим та 
іншими законами.  

Стаття 75. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування перед територіальними громадами  

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, 
підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. 
Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення 
про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, 
місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед 
територіальними громадами про свою діяльність.  

2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити 
повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо 
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вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і 
свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом 
повноважень.  

3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування територіальними громадами 
визначаються цим та іншими законами.  

Стаття 76. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування перед державою  

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть 
відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів України.  

2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань 
здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є 
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.  

Стаття 77. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування перед юридичними і фізичними особами  

1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті 
неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого 
самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а 
в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб 
місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, 
встановленому законом.  

2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, 
що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або 
посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому 
порядку.  

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради  

1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, 
районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках: 

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, 
цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому 
вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із 
законом; 

2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, 
встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її 
відання.  

2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради за 
наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, та в інших 
випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого 
референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо 
дострокового припинення повноважень ради визначається законом про 
місцеві референдуми.  
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3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської, 
селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого 
референдуму може бути порушене сільським, селищним, міським головою, 
а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на 
відповідній території і мають право голосу.  

4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, 
рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного 
комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити 
позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, 
обласної ради. Питання про призначення Верховною Радою України 
позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, 
районної, обласної ради може порушуватись перед Верховною Радою 
України сільським, селищним, міським головою, головою обласної, 
Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.  

5. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом 
про вибори.  

6. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої місцевим 
референдумом прийнято рішення про дострокове припинення 
повноважень, а також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України 
прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти 
до обрання нового складу відповідної ради. 

{Частина шоста статті 78 в редакції Закону № 806-VI (806-17) від 
25.12.2008}  

Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського, 
селищного, міського голови 

{Назва статті 79 в редакції Закону № 806-VI (806-17) від 25.12.2008} 

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються 
достроково припиненими у разі:  

{Абзац перший частини першої статті 79 із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 806-VI (806-17) від 25.12.2008} 

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про 
складення ним повноважень голови; 

2) припинення його громадянства; 

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до 
відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, 
пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про 
засади запобігання і протидії корупції”; 

{Частину першу статті 79 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 
4711-VI (4711-17) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 224-VII (224-18) від 14.05.2013} 

4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з 
іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом; 
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5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або 
оголошення таким, що помер; 

6) його смерті.  

2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути 
також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони 
України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому 
повноважень.  

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності 
підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені 
достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням 
відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як 
двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок 
проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення 
повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом 
про місцеві референдуми. 

{Частина третя статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
806-VI (806-17) від 25.12.2008}  

{Щодо конституційності положень частини третьої статті 79 див. 
Рішення Конституційного Суду № 1-рп/2000 (v001p710-00) від 09.02.2000}  

3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до 
адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення; 

{Частину першу статті 79 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 
4711-VI (4711-17) від 17.05.2012} 

4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового 
припинення повноважень сільського, селищного, міського голови 
приймається сільською, селищною, міською радою як за власною 
ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, 
що проживають на відповідній території і мають право голосу.  

5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій 
сільського, селищного, міського голови незаконними, висновків 
відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може 
призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського голови. 
Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів 
сільського, селищного, міського голови може порушуватись перед 
Верховною Радою України відповідною сільською, селищною, міською 
радою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної 
адміністрації.  

6. Порядок проведення позачергових виборів сільського, селищного, 
міського голови визначається законом про вибори.  

7. Повноваження сільського, селищного, міського голови 
припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:  

1) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, – з дня прийняття 
відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;  



 211

2) з підстав, зазначених у частині другій цієї статті, – з дня прийняття 
місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове 
припинення повноважень;  

3) у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, – з моменту 
вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах. 

{Частина сьома статті 79 в редакції Закону № 806-VI (806-17) від 
25.12.2008}  

{Частину восьму статті 79 виключено на підставі Закону № 806-VI 
(806-17) від 25.12.2008}  

(Офіційне тлумачення положень статті 79 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 21-рп/2003 (v021p710-03) від 25.12.2003)  

Стаття 80. Дострокове припинення повноважень органів 
самоорганізації населення  

1. Повноваження органу самоорганізації населення припиняються 
достроково у разі: 

1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у 
разі її створення) ради, її виконавчого комітету, загальних зборів громадян 
або невиконання своїх повноважень; 

2) його саморозпуску.  

2. Рішення про дострокове припинення повноважень органу 
самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян, що 
утворили даний орган, або відповідною радою.  

Розділ V  
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення цього Закону є основою для розробки та прийняття 
інших законодавчих актів про місцеве самоврядування в Україні, а також 
законів про міста Київ і Севастополь.  

2. Сільські, селищні, міські, районні в містах, районні, обласні ради 
після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження, 
передбачені Конституцією України і цим Законом. 

Районні у містах ради після набрання чинності цим Законом 
здійснюють свої повноваження відповідно до закону. Обрання нового 
складу цих рад проводиться в порядку, що передбачається цим та іншими 
законами. 

Рішення про проведення референдумів територіальних громад міст з 
районним поділом щодо утворення (неутворення) районних у містах рад 
відповідно до статті 5 цього Закону приймаються на вимогу не менш як 
однієї десятої членів цих громад або половини від загального складу 
депутатів відповідних міських рад. Рішення міських рад з цього питання 
приймаються з урахуванням думки районних у містах рад та членів 
територіальних громад цих міст. Рішення територіальних громад міст з 
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районним поділом або міських рад із зазначеного питання повинні бути 
прийняті не пізніш як за шість місяців до дня проведення чергових виборів.  

3. З набранням чинності цим Законом голови сільських, селищних, 
міських рад набувають статусу сільських, селищних, міських голів.  

4. До прийняття закону про вибори сільських, селищних, міських голів 
вибори сільських, селищних, міських голів проводяться в порядку, 
передбаченому Законом України "Про вибори депутатів і голів сільських, 
селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад" (3996-12).  

(Пункт 5 розділу V втратив чинність на підставі Закону № 2493-III 
(2493-14) від 07.06.2001)  

6. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій 
України у територіальних громадах, що складаються з жителів кількох 
населених пунктів, вибори депутатів сільських, селищних, міських рад, а 
також сільських, селищних, міських голів проводяться за нині діючим 
адміністративно-територіальним устроєм.  

7. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій 
України територіальні громади села, селища, міста, що добровільно 
об'єдналися в одну територіальну громаду, шляхом місцевого референдуму 
можуть прийняти рішення про вихід з цієї громади лише за умови 
наявності фінансово-матеріальної бази, достатньої для забезпечення 
здійснення кожною з цих громад функцій і повноважень місцевого 
самоврядування відповідно до цього Закону.  

8. Облік даних про кількість і склад територіальних громад та органів 
місцевого самоврядування, подання їм методичної допомоги здійснюються 
Верховною Радою України.  

9. Правові засади бюджетного процесу та міжбюджетних відносин 
щодо місцевих бюджетів визначаються Бюджетним кодексом України 
(2456-17). 

{Пункт 9 розділу V в редакції Закону № 2457-VI (2457-17) від 
08.07.2010}  

10. З набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття 
Конституції України у встановленому законодавством порядку передане 
державою до комунальної власності адміністративно-територіальних 
одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім майна, що 
відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власністю 
відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також 
набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції 
України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними 
органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням 
власника або уповноваженого ним органу. 



 213

За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради 
повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності 
відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності 
територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють 
колективні потреби виключно цих територіальних громад. 

Правовий режим майна спільної власності територіальних громад 
визначається законом. 

Кабінет Міністрів України разом з Фондом державного майна України 
у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подають на 
розгляд Верховної Ради України проект закону про комунальну власність.  

11. Районні і обласні ради відповідно до вимог Конституції України та 
цього Закону у двомісячний термін після набрання чинності цим Законом 
обирають голів рад (де ці посади суміщають керівники місцевих державних 
адміністрацій) та утворюють виконавчий апарат рад, а також приймають 
рішення про делегування повноважень відповідним місцевим державним 
адміністраціям.  

12. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

З дня набрання чинності цим Законом втрачають чинність: 

Закон Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів 
Української РСР та місцеве самоврядування" (533-12)  

(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 2, ст.5; Відомості 
Верховної Ради України, 1992 р., № 28, ст.387, № 31, ст.438, № 33, ст.475, 
ст.476; 1993 р., № 7, ст.54, № 17, ст.184, № 18, ст.189, № 19, ст.199, № 26, 
ст.277; 1995 р., № 22, ст.171; 1996 р., № 16, ст.71); 

Закон України "Про формування місцевих органів влади і 
самоврядування" (3917-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 
22, ст.144, № 26, ст.217); 

Закон України "Про Представника Президента України" (2167-12)  
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 23, ст.335, № 31, ст.437; 

1993 р., № 19, ст.197); 

Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію 
Закону України "Про Представника Президента України" (2168-12)  

(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 23, ст.336, № 31, ст.447, 
№ 33, ст.485).  

 

 

 

Президент України  Л.КУЧМА  

м. Київ, 21 травня 1997 року  

№ 280/97-ВР 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про статус депутатів місцевих рад 

Цей Закон відповідно до Конституції України (254к/96-ВР), Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР), інших 
законів України визначає правовий статус депутата сільської, селищної, 
міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі – місцева рада) як 
представника інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого 
округу та рівноправного члена місцевої ради, встановлює гарантії 
депутатської діяльності та порядок відкликання депутата місцевої ради.  

Розділ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад  

Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України 
(254к/96-ВР), цим Законом та іншими законами України.  

Стаття 2. Депутат місцевої ради – представник інтересів 
територіальної громади, виборців свого виборчого округу  

1. Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, 
обласної ради (далі – депутат місцевої ради) є представником інтересів 
територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно 
до Конституції України (254к/96-ВР) і Закону України "Про вибори 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (14/98-ВР) 
обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України" 
(254к/96-ВР). 

{Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
806-VI (806-17) від 25.12.2008}  

2. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної 
громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і 
захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини – 
виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх 
повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні 
місцевого самоврядування.  

Стаття 3. Депутат місцевої ради – повноважний і рівноправний 
член відповідної ради  

1. Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом 
відповідної ради – представницького органу місцевого самоврядування.  

2. Депутат місцевої ради відповідно до цього Закону наділяється всією 
повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у 
діяльності ради та її органів.  
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Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради  

1. Депутат місцевої ради набуває свої повноваження в результаті 
обрання його до ради відповідно до Закону України "Про вибори депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (14/98-ВР).  

2. Повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття 
першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків 
виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в 
день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених 
законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої 
ради або ради, до складу якої його обрано.  

3. Повноваження депутата місцевої ради, обраного замість того 
депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня 
заслуховування на черговому після виборів депутата місцевої ради 
пленарному засіданні відповідної місцевої ради повідомлення 
територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.  

4. Інформація про підсумки виборів доводиться територіальною 
виборчою комісією до відома відповідної місцевої ради. Спори щодо 
набуття повноважень депутатів місцевої ради вирішуються судом.  

Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої 
ради  

1. Повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за 
наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без 
прийняття рішення відповідної ради у разі:  

1) його відкликання виборцями у встановленому цим Законом порядку;  
{Пункт 2 частини першої статті 5 виключено на підставі Закону № 

2487-VI (2487-17) від 10.07.2010}  

3) припинення його громадянства України або виїзду на постійне 
проживання за межі України;  

4) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з 
Конституцією України (254к/96-ВР) і законом не сумісне з виконанням 
депутатських повноважень;  

5) обрання його депутатом іншої місцевої ради;  

6) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;  
7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його 

засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду 
щодо притягнення його до відповідальності за корупційне 
правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених 
Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"; 

{Пункт 7 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із 
Законами № 4711-VI (4711-17) від 17.05.2012, № 224-VII (224-18) від 
14.05.2013} 

8) його смерті.  
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2. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися 
достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку:  

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким 
його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;  

2) з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним 
депутатських повноважень.  

3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата 
місцевої ради вирішуються судом.  

{Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону № 2487-VI 
(2487-17) від 10.07.2010}  

{Частину п'яту статті 5 виключено на підставі Закону № 2487-VI (2487-
17) від 10.07.2010}  

{Частину шосту статті 5 виключено на підставі Закону № 2487-VI 
(2487-17) від 10.07.2010}  

7. У разі дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради 
вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, 
проводяться відповідно до Закону України "Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів" (1667-15).  

{Частина статті 5 в редакції Закону № 602-V (602-16) від 12.01.2007}  

Стаття 6. Поєднання депутатської діяльності з виконанням 
виробничих або службових обов'язків  

1. Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з 
виробничою або службовою діяльністю.  

2. Депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, 
міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у 
місті ради, працює у відповідній раді на постійній основі і не може 
суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на 
громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у 
позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від 
цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.  

3. За рішенням обласної, Київської та Севастопольської міських рад 
депутат, обраний головою постійної комісії з питань бюджету, може 
працювати в раді на постійній основі.  

Стаття 7. Несумісність статусу депутата місцевої ради з деякими 
посадами та видами діяльності  

1. Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого 
органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги 
Конституції (254к/96-ВР) та законів України щодо обмеження сумісництва, 
не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою 
сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, 
міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, 
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обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх 
виконавчих органах та апараті.  

2. Депутат місцевої ради не може використовувати свій депутатський 
мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю.  

3. Депутат місцевої ради не може мати іншого представницького 
мандата.  

Стаття 8. Депутатська етика  

1. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної 
громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи 
депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил 
депутатської етики:  

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами 
територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його 
обрано;  

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в 
корисливих цілях;  

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними 
принципами порядності, честі і гідності;  

(Пункт 3 частини першої статті 8 в редакції Закону № 1522-IV (1522-
15) від 19.02.2004)  

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу 
таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що 
розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх 
рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці 
особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється 
законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських 
перевірках;  

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у 
публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань 
громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших 
посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих 
депутатів місцевих рад;  

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати 
винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням 
ним депутатських повноважень.  

2. Регламентом ради чи статутом відповідної територіальної громади 
можуть бути встановлені також інші правила депутатської етики та заходи 
впливу щодо тих депутатів місцевих рад, які порушують ці правила.  

3. На депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, 
встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" 
(3206-17). 
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Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати 
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України "Про 
засади запобігання і протидії корупції" (3206-17), за місцем роботи 
(служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають 
зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх 
виконавчих комітетів. 

{Частину третю статті 8 доповнено абзацом другим згідно із Законом 
№ 224-VII (224-18) від 14.05.2013} 

{Статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 4711-VI 
(4711-17) від 17.05.2012} 

Стаття 9. Депутатське посвідчення та нагрудний знак депутата 
місцевої ради  

1. Після набуття депутатом місцевої ради повноважень йому видаються 
посвідчення і нагрудний знак.  

2. Зразки посвідчень і нагрудних знаків депутата місцевої ради, а також 
Положення про них затверджуються Верховною Радою України.  

Розділ II  
ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦІВ  
СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ 

Глава 1  
ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ  
У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 

Стаття 10. Обов'язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі  

1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний:  

1) підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною територіальною 
громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які 
висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також колективами 
інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, 
органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої 
влади, розташованими на відповідній території;  

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу 
місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і 
соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень 
ради і доручень виборців;  

3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його 
виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, 
доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого 
самоврядування на території громади або виборчого округу;  

(Пункт 3 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1522-IV (1522-15) від 19.02.2004)  
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4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, 
інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх 
вирішенні;  

5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, 
інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом 
виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів 
територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх 
оперативного вирішення.  

2. Депутат місцевої ради, який не виправдав довір'я виборців, може 
бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому цим Законом 
порядку.  

Стаття 11. Права депутата місцевої ради у виборчому окрузі  

1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради має право:  

1) офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси 
територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних 
органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях 
незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів 
місцевого самоврядування відповідного рівня;  

2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих 
рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, 
засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах 
території його виборчого округу;  

3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими пунктом 
1 частини першої цієї статті, та їх посадовими особами, а також 
керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що 
зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;  

4) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності 
з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та 
інформування про роботу ради в порядку, встановленому відповідною 
радою;  

(Частину першу статті 11 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 
1522-IV (1522-15) від 19.02.2004)  

5) вносити на розгляд органів і організацій, передбачених пунктом 1 
частини першої цієї статті, та їх посадових осіб пропозиції з питань, 
пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі 
відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.  

2. При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має 
також право:  

1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське 
запитання;  

2) на невідкладний прийом;  
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3) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового 
порядку.  

3. Депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого 
виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі 
взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими 
колективами, об'єднаннями громадян.  

Глава 2  
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ  
ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТОМ МІСЦЕВОЇ РАДИ  
СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 

Стаття 12. Розгляд депутатом місцевої ради пропозицій, заяв і 
скарг громадян  

1. Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, 
які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого 
вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить 
свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, 
об'єднань громадян; систематично веде прийом громадян.  

2. Депутат місцевої ради може направляти одержані ним пропозиції, 
заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності, об'єднань громадян, якщо вирішення 
питань належить до їх повноважень, які зобов'язані розглянути їх 
відповідно до закону і про результати повідомити заявника, а також 
депутата місцевої ради.  

3. Депутат місцевої ради в межах своїх повноважень здійснює контроль 
за розглядом відповідними органами підприємств, установ, організацій 
незалежно від форми власності, органами об'єднань громадян надісланих 
ним пропозицій, заяв, скарг виборців.  

4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації державної і комунальної форм 
власності, їх посадові особи зобов'язані сприяти депутатові місцевої ради в 
організації прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у 
створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов.  

Стаття 13. Депутатське звернення  

1. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога 
депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською 
діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних 
та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно 
від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити 
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певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених 
до їх компетенції.  

2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 
та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих 
органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся 
депутат місцевої ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути 
порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності 
додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у 
місячний строк.  

3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути 
розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов'язані 
письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності 
продовження строку розгляду.  

4. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого звернення, 
про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 
та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної 
ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять 
календарних днів.  

5. Якщо депутат місцевої ради не задоволений результатами розгляду 
свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, 
установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на 
території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у 
зверненні питання у встановлений строк, він має право внести 
депутатський запит відповідно до статті 22 цього Закону.  

Стаття 14. Право депутата місцевої ради на невідкладний прийом 
та на одержання необхідної інформації  

1. Депутат місцевої ради на території відповідної ради має право на 
невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, 
установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на 
території відповідної ради, з питань депутатської діяльності.  

2. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій незалежно 
від форми власності, розташованих на території відповідної ради, на 
звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові матеріали та 
іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень.  

3. Порядок відвідування депутатом місцевої ради підприємств, установ 
і організацій, діяльність яких пов'язана з державною або іншою таємницею, 
що охороняється законом, встановлюється відповідними нормативно-
правовими актами.  
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Стаття 15. Право депутата місцевої ради вимагати усунення 
порушення законності  

1. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної 
громади, виборців свого виборчого округу у разі виявлення порушення 
прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності має 
право вимагати припинення порушень, а в необхідних випадках звернутися 
до відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і 
контролюючих органів та їх керівників з вимогою вжити заходів щодо 
припинення порушень законності.  

2. У разі виявлення порушення законності депутат місцевої ради має 
право на депутатське звернення до керівників відповідних правоохоронних 
чи контролюючих органів.  

3. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи, об'єднання громадян, керівники підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності, до яких звернувся депутат 
місцевої ради, зобов'язані негайно вжити заходів до усунення порушення, а 
в разі необхідності – до притягнення винних до відповідальності з 
наступним інформуванням про це депутата місцевої ради.  

4. У разі невжиття відповідних заходів посадові особи місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівники 
правоохоронних і контролюючих органів, до яких звернувся депутат 
місцевої ради, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність, 
встановлену законом.  

Стаття 16. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та 
зустрічі з ними  

1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, 
зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки 
проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.  

2. Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його 
діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його 
роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про 
хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в 
організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців 
свого виборчого округу.  

3. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на 
вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або 
навчання, а також органів самоорганізації населення.  

4. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців 
про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації 
або в інший спосіб.  
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5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і 
комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам місцевих рад в 
організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання 
приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних 
депутату місцевої ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, 
пов'язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому 
числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення. 
Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями 
приймається на засіданні місцевої ради.  

(Частина п'ята статті 16 в редакції Закону № 1522-IV (1522-15) від 
19.02.2004)  

6. Депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про 
результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених 
виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані 
депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.  

7. Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів місцевої ради 
перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюються за рахунок 
відповідних місцевих бюджетів у межах затверджених на ці цілі видатків.  

8. Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями висвітлюються 
засобами масової інформації.  

Стаття 17. Доручення виборців  

1. Виборці можуть давати своєму депутатові місцевої ради доручення 
на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб 
відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.  

2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а 
їх виконання має належати до відання місцевих рад та їх органів.  

3. Доручення виборців депутатові місцевої ради має бути підтримане 
більшістю учасників зборів.  

4. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття 
відповідною радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або 
інших матеріальних витрат, доводяться депутатом місцевої ради до відома 
відповідної ради або її органів.  

5. Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам 
місцевої ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, 
можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з 
цих питань доводяться до відома депутатів місцевої ради та територіальної 
громади.  

6. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм 
економічного та соціального розвитку відповідної території, місцевих 
економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з 
інших питань.  
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(Статтю 17 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 1522-IV 
(1522-15) від 19.02.2004)  

7. Депутат місцевої ради бере участь в організації виконання доручень 
виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій 
ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може 
залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також 
виборців відповідного виборчого округу.  

8. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється 
відповідними радами, їх органами та депутатами місцевих рад. Органи, які 
в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, 
один раз на рік інформують раду про хід їх виконання.  

9. Депутат місцевої ради періодично інформує своїх виборців про 
результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців 
та особисту участь в організації їх виконання.  

Розділ III  
ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ – ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ 

Глава 1  
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ  

Стаття 18. Обов'язки депутата місцевої ради у раді та її органах  

Депутат місцевої ради зобов'язаний:  

1) додержуватися Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та 
інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради 
та її органів;  

2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до 
складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;  

3) виконувати доручення ради, її органів, сільського, селищного, 
міського голови чи голови ради; інформувати їх про виконання доручень.  

Стаття 19. Права депутата місцевої ради у раді та її органах  

1. Депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх 
питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких 
він входить. Депутат місцевої ради набуває права ухвального голосу з 
моменту визнання його повноважень.  

Кожний депутат місцевої ради у раді та її органах, до складу яких він 
входить, має один голос. Депутат місцевої ради, який не входить до складу 
відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом 
дорадчого голосу.  

2. Депутат місцевої ради має право:  

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;  

2) офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;  

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;  
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4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та 
її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;  

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних 
з його депутатською діяльністю;  

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що 
належать до їх відання, поправки до них;  

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою 
органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або 
затверджуються радою;  

8) порушувати питання про недовіру сільському, селищному, міському 
голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб 
місцевого самоврядування;  

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання 
доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;  

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні 
ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних 
чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції 
ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;  

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки 
роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, 
організацій;  

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів 
голосування, давати довідки;  

13) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах 
засідань ради та її органів до їх опублікування;  

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, 
пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне 
значення;  

15) об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські 
групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради.  

3. Депутат місцевої ради може передати головуючому тексти свого 
невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного 
питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому 
він бере участь.  

4. Порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих рад 
визначається цим Законом, іншими законами України, які регулюють 
діяльність місцевих рад та їх органів, а також регламентом відповідної 
ради.  
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Глава 2  
СЕСІЙНІ ТА ПОЗАСЕСІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА  
МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ 

Стаття 20. Участь депутата в сесіях місцевої ради та засіданнях її 
органів  

1. На сесіях місцевої ради депутати місцевої ради на основі 
колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, 
віднесені до відання відповідної ради.  

2. Депутат місцевої ради, крім секретаря ради, голови районної у місті, 
районної, обласної ради та їх заступників, повинен входити до складу 
однієї з постійних комісій, що утворюються радою.  

Депутат місцевої ради за дорученням відповідної ради або постійної 
комісії, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у підготовці 
питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.  

3. Депутат місцевої ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних 
засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до 
складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні 
депутат місцевої ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний 
орган.  

4. Рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти 
про виконання рішень ради, на пленарних засіданнях періодично інформує 
депутатів місцевої ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, 
реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших 
важливих питань діяльності ради та її органів.  

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини 
пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, 
невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів 
відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про 
відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.  

Стаття 21. Депутатський запит і депутатське запитання  

1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата місцевої 
ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського 
голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми 
власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а 
депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради – 
також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, 
керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.  

2. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом місцевої ради 
інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на 
запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої 
ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку 
денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.  



 227

Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту  

1. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради 
або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у 
письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного 
пленарного засідання ради.  

2. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на 
пленарному засіданні місцевої ради.  

3. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею 
строк звіт про виконання рішення по запиту депутата місцевої ради.  

4. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, 
зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь 
на нього відповідній раді і депутату місцевої ради. Якщо запит з 
об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, 
то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та 
депутатові місцевої ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, 
який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. 
Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному 
засіданні ради.  

5. Депутат місцевої ради має право дати оцінку відповіді на свій 
депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може 
бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 
присутніх на засіданні депутатів місцевої ради. Посадових осіб, до яких 
звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення 
відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право 
бути присутні на цьому засіданні ради.  

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає 
відповідне рішення.  

Стаття 23. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами 
місцевої ради на сесіях ради  

1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами місцевої ради на 
сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних 
засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними 
комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним 
органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці 
пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати 
розгляду повідомити безпосередньо депутатів місцевої ради, які внесли 
пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.  

2. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і 
зауважень депутатів місцевої ради, схвалених радою, інформують 
депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях 
рад.  
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Стаття 24. Право депутата місцевої ради порушувати питання про 
перевірку діяльності виконавчих органів ради, місцевих державних 
адміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форми 
власності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень 
ради  

1. Депутат місцевої ради має право порушувати в раді та її органах 
питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до 
компетенції відповідної ради, діяльності розташованих на її території 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, 
виконавчих органів ради, а депутати обласних, районних рад – відповідних 
місцевих державних адміністрацій в частині повноважень, делегованих їм 
обласними, районними радами, а також за дорученням ради або її органів 
брати участь у перевірках виконання рішень ради.  

2. Депутат місцевої ради має право вносити пропозиції щодо усунення 
недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася 
відповідно до частини першої цієї статті, а також органам, яким вони 
підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності 
осіб, з вини яких сталося порушення.  

У разі виявлення порушень законодавства України депутат місцевої 
ради звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади.  

3. Про результати перевірки та пропозицій щодо них депутат місцевої 
ради доповідає раді або її органу, за дорученням яких здійснювалася 
перевірка.  

4. Депутат місцевої ради за дорученням ради бере участь у 
депутатських перевірках з питань, які належать до відання ради, здійсненні 
контролю за виконанням рішень ради.  

Стаття 25. Депутатські групи  

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у 
виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної 
згоди об'єднуватися в депутатські групи.  

2. Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю 
території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або 
іншими ознаками.  

3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень 
депутата місцевої ради, передбачених цим Законом.  

4. Членство депутата місцевої ради в депутатській групі не звільняє 
його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських 
повноважень у виборчому окрузі.  

Стаття 26. Порядок утворення депутатських груп  

1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом 
строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів 
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місцевої ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група 
складається не менш як з трьох депутатів місцевої ради. Депутатська група 
в районній, міській, районній у місті, обласній, Київській та 
Севастопольській міських радах складається не менш як із п'яти депутатів.  

2. Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської групи, 
обирають особу, яка очолює депутатську групу.  

3. Депутатська група реєструється відповідною місцевою радою за 
поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається 
підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування 
депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та 
партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені 
представляти групу.  

4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, 
але не більше ніж на строк повноважень відповідних рад.  

5. Організація діяльності депутатських груп визначається відповідною 
місцевою радою.  

6. Діяльність депутатської групи припиняється:  

1) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її 
чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;  

2) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, 
рішення про розпуск депутатської групи;  

3) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об'єдналися 
в депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.  

7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, 
координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.  

8. Інші питання діяльності депутатських груп визначаються 
регламентом ради.  

Стаття 27. Депутатські фракції  

1. Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі 
депутатами місцевих рад (крім депутатів сільських, селищних рад).  

{Частина перша статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2487-VI (2487-17) від 10.07.2010}  

2. Депутати сільських та селищних рад на основі єдності поглядів або 
партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції місцевих 
рад. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні 
депутати сільської та селищної ради, які підтримують політичну 
спрямованість фракцій.  

{Частину третю статті 27 виключено на підставі Закону № 2487-VI 
(2487-17) від 10.07.2010}  

4. Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї 
депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про 
утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні 
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відповідної місцевої ради інформує депутатів місцевої ради про реєстрацію 
такої депутатської фракції, її кількісний склад.  

{Частину п'яту статті 27 виключено на підставі Закону № 2487-VI 
(2487-17) від 10.07.2010}  

6. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій 
визначаються регламентом місцевої ради. 

{Стаття 27 в редакції Закону № 602-V (602-16) від 12.01.2007}  

Стаття 28. Права депутатських груп, фракцій  

Депутатські групи, фракції мають право:  

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях 
ради;  

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, 
призначає чи затверджує рада;  

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні 
ради з кожного питання порядку денного сесії ради;  

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення 
більшості в раді чи опозиції;  

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.  

Стаття 29. Участь депутата місцевої ради в роботі інших органів 
місцевого самоврядування  

Депутат місцевої ради має право брати участь з правом дорадчого 
голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними 
питань та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців його 
виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано.  

Стаття 29-1. Помічники-консультанти депутата місцевої ради  

1. Депутат місцевої ради може мати до п'яти помічників-консультантів, 
які працюють на громадських засадах.  

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта 
депутата місцевої ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між 
ними здійснює особисто депутат місцевої ради, який несе відповідальність 
щодо правомірності своїх рішень.  

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата 
місцевої ради визначаються Положенням про помічника-консультанта 
депутата місцевої ради, яке затверджується відповідною радою.  

4. Помічником-консультантом депутата місцевої ради може бути лише 
громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-
консультант депутата місцевої ради у своїй роботі керується Конституцією 
України (254к/96-ВР) та законодавством України, а також Положенням про 
помічника-консультанта депутата відповідної місцевої ради.  

5. Помічник-консультант депутата місцевої ради має право:  
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1) входити і перебувати у приміщеннях відповідної місцевої ради за 
пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись 
встановленого порядку;  

2) одержувати надіслану на ім'я депутата місцевої ради поштову й 
телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата 
місцевої ради;  

3) за дорученням депутата місцевої ради брати участь в організації 
вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати 
про них депутата відповідної місцевої ради та вносити пропозиції щодо 
шляхів їх вирішення;  

4) за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за згодою 
посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися 
копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.  

6. Помічник-консультант депутата місцевої ради зобов'язаний:  

1) дотримуватися вимог Конституції України (254к/96-ВР), 
законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта 
депутата відповідної ради;  

2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть 
негативно впливати на виконання повноважень депутата місцевої ради, 
утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата місцевої 
ради;  

3) за дорученням депутата місцевої ради вивчати питання, необхідні 
депутату місцевої ради для здійснення його депутатських повноважень, 
готувати по них відповідні матеріали;  

4) допомагати депутату місцевої ради в організації проведення звітів і 
зустрічей з виборцями;  

5) допомагати депутату місцевої ради в розгляді надісланих на його ім'я 
поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і 
скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;  

6) надавати депутату місцевої ради організаційно-технічну та іншу 
необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.  

7. Помічнику-консультанту депутата місцевої ради видається 
посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву місцевої 
ради, прізвище депутата місцевої ради, номер його виборчого округу, а 
також те, що помічник-консультант депутата місцевої ради працює на 
громадських засадах у відповідній раді.  

Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради, опис 
якого затверджується відповідною радою, видається місцевою радою за 
письмовим поданням депутата місцевої ради. Посвідчення помічника-
консультанта депутата місцевої ради вважається недійсним і підлягає 
поверненню до відповідної ради по закінченню повноважень депутата 
місцевої ради або за його письмовим поданням. 
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(Розділ III доповнено статтею 29-1 згідно із Законом № 3266-IV (3266-
15) від 22.12.2005)  

Розділ IV  
ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття 30. Непорушність повноважень депутата місцевої ради. 
Забезпечення умов для їх здійснення  

1. Депутат місцевої ради наділений усією повнотою повноважень, 
передбачених цим та іншими законами України. Ніхто не може обмежити 
повноваження депутата місцевої ради інакше як у випадках, передбачених 
Конституцією (254к/96-ВР) та законами України.  

2. Місцеві ради та їх органи забезпечують необхідні умови для 
ефективного здійснення депутатами місцевих рад їх повноважень.  

3. Рада та її органи сприяють депутатам місцевих рад в їх діяльності 
шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, 
довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для 
ефективного здійснення депутатських повноважень, організовують 
вивчення депутатами місцевих рад законодавства, досвіду роботи рад.  

4. Депутат місцевої ради не несе відповідальності за виступи на 
засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за образу чи 
наклеп.  

5. На час виконання депутатських повноважень депутату місцевої ради 
надається відстрочка від призову на строкову військову чи альтернативну 
(невійськову) службу. У зв'язку з депутатською діяльністю депутат 
місцевої ради також звільняється від проходження навчальних зборів.  

6. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій незалежно 
від форми власності, зобов'язані сприяти депутатам місцевої ради у 
здійсненні їх депутатських повноважень.  

{Частину сьому статті 30 виключено на підставі Закону № 3590-IV 
(3590-15) від 04.04.2006}  

Стаття 31. Особливості повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення депутату місцевої ради 

1. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення депутату місцевої ради може бути здійснено відповідно 
Генеральним прокурором України, заступником Генерального прокурора 
України, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва 
або Севастополя у межах його повноважень.  

Прокурор, який здійснив повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення депутату місцевої ради, повідомляє про це 
відповідну місцеву раду не пізніше наступного робочого дня з дня 
повідомлення про підозру.  
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2. Суд, який обрав запобіжний захід стосовно депутата місцевої ради, 
повідомляє про це відповідну місцеву раду не пізніше наступного робочого 
дня з дня застосування запобіжного заходу. 

{Стаття 31 в редакції Законів № 2854-IV ( 2854-15 ) від 08.09.2005, № 
3590-IV ( 3590-15 ) від 04.04.2006, № 4652-VI (4652-17) від 13.04.2012} 

Стаття 32. Звільнення депутата місцевої ради від виробничих або 
службових обов'язків для виконання депутатських повноважень  

1. На час сесії чи засідання постійної комісії місцевої ради, а також для 
здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом 
випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або 
службових обов'язків.  

2. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату 
місцевої ради за основним місцем роботи відшкодовуються середній 
заробіток та інші витрати, пов'язані з депутатською діяльністю, за рахунок 
коштів відповідного місцевого бюджету.  

Стаття 33. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради  

1. У разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на 
якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім 
місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Обраний на 
виборну посаду у відповідній раді, на якій він працює на постійній основі, 
депутат місцевої ради, який перебуває на службі у військових формуваннях 
чи правоохоронних органах держави, прикомандировується до місцевої 
ради із залишенням на цій службі.  

З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував 
(займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір; 
цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на 
роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень 
депутата місцевої ради.  

{Частину першу статті 33 доповнено абзацом другим згідно із Законом 
№ 575-V (575-16) від 11.01.2007}  

2. Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, 
після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а 
за її відсутності – інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за 
згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.  

У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період 
працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але 
не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на 
виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету. 
У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне 
забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у 
зв'язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за 
ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній 
посаді в раді.  
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{Абзац другий частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 575-V (575-16) від 11.01.2007}  

Час, коли колишній депутат тимчасово не працював у зв'язку з 
неможливістю надання йому попередньої або рівноцінної роботи (посади) 
безпосередньо після закінчення строку його повноважень, зараховується, 
але не більше шести місяців, до страхового стажу і стажу роботи (служби) 
за спеціальністю, за якою депутат працював до обрання у місцеву раду, де 
він виконував свої обов'язки на постійній основі.  

{Частину другу статті 33 доповнено абзацом третім згідно із Законом 
№ 575-V (575-16) від 11.01.2007}  

3. Депутат місцевої ради може бути звільнений з роботи з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу від займаної посади, виключений 
з навчального закладу за умови його попередження в порядку, 
встановленому законом. Про таке попередження відповідний власник або 
уповноважений ним орган письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів 
відповідну місцеву раду.  

(Частина третя статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1522-IV (1522-15) від 19.02.2004)  

4. Час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі 
зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) 
депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він 
працював до обрання на виборну посаду в раді.  

Стаття 33-1. Підвищення професійного рівня депутатів місцевих 
рад  

1. Депутат місцевої ради має право на підвищення своєї кваліфікації.  

2. Порядок організації підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад 
визначає відповідна рада. 

(Закон доповнено статтею 33-1 згідно із Законом № 1522-IV (1522-15) 
від 19.02.2004)  

Стаття 34. Право депутата місцевої ради на безплатний проїзд  

Депутат місцевої ради користується на території відповідної ради 
правом безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному 
транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського 
пасажирського транспорту (за винятком таксі). У разі якщо вся територія 
відповідної ради знаходиться в межах населеного пункту, то право 
безоплатного проїзду депутата місцевої ради поширюється на всю 
територію населеного пункту. Порядок та умови безплатного проїзду 
депутатів місцевих рад визначаються Кабінетом Міністрів України. 

(Стаття 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1314-IV (1314-
15) від 20.11.2003)  
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Стаття 35. Надання депутату місцевої ради інформаційної та 
юридичної допомоги  

Відповідна рада та її виконавчі органи забезпечують депутатів 
місцевих рад офіційними виданнями та інформаційними матеріалами ради, 
організують допомогу їм з правових питань депутатської діяльності, 
надають можливість депутатам ознайомитися з рішеннями ради та її 
органів, розпорядженнями відповідної місцевої державної адміністрації, 
актами підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній 
території.  

Стаття 36. Відповідальність за невиконання вимог закону щодо 
забезпечення гарантій депутатської діяльності  

1. Невиконання посадовими особами вимог закону щодо забезпечення 
гарантій депутатської діяльності тягне за собою відповідальність згідно із 
законом.  

2. Публічна образа депутата місцевої ради, опублікування або 
поширення іншим способом завідомо неправдивих відомостей про нього, а 
також намагання в будь-якій формі вплинути на депутата місцевої ради, 
членів його сім'ї з метою перешкодити депутату виконувати свої 
повноваження, змусити його до вчинення неправомірних дій тягне за 
собою відповідальність згідно з законом.  

Розділ V  
ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ 

Стаття 37. Підстави для відкликання депутата місцевої ради  

1. Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата 
місцевої ради можуть бути:  

1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції (254к/96-
ВР) і законів України, що встановлено судом;  

(Пункт 1 частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1314-IV (1314-15) від 20.11.2003)  

2) пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини 
пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним 
без поважних причин рішень і доручень ради та її органів;  

3) невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради 
основним принципам і положенням його передвиборної програми.  

{Пункт 3 частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із 
Законами № 602-V (602-16) від 12.01.2007, № 2487-VI (2487-17) від 
10.07.2010}  

(Пункт 4 частини першої статті 37 виключено на підставі Закону № 
1314-IV (1314-15) від 20.11.2003)  

(Пункт 5 частини першої статті 37 виключено на підставі Закону № 
1314-IV (1314-15) від 20.11.2003)  
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(Частину другу статті 37 виключено на підставі Закону № 1314-IV 
(1314-15) від 20.11.2003)  

Стаття 38. Пропозиції про відкликання депутата місцевої ради  

1. Право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої ради до 
територіальної виборчої комісії належить відповідній місцевій раді, а також 
зборам виборців та зборам (конференціям) об'єднань громадян, їхніх 
місцевих осередків, які відповідно до Закону України "Про вибори 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (14/98-ВР) 
мають право висувати кандидатів у депутати і знаходяться на території 
відповідного виборчого округу.  

(Частина перша статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1314-IV (1314-15) від 20.11.2003)  

2. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання депутата 
місцевої ради приймається відповідно на:  

1) пленарному засіданні місцевої ради;  

2) зборах виборців, що проводяться з урахуванням вимог частин другої 
і третьої статті 27 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів" (14/98-ВР);  

(Пункт 2 частини другої статті 38 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1314-IV (1314-15) від 20.11.2003)  

3) зборах (конференціях) об'єднань громадян чи їхніх місцевих 
осередків у порядку, встановленому їхніми статутами, та з урахуванням 
вимог статті 29 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів" (14/98-ВР).  

(Пункт 3 частини другої статті 38 в редакції Закону № 1314-IV (1314-
15) від 20.11.2003)  

3. У разі прийняття рішення щодо внесення пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради на зборах виборців, зборах (конференціях) 
об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків створюється ініціативна група 
для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на 
підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, 
затверджується її склад.  

(Частина третя статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1314-IV (1314-15) від 20.11.2003)  

4. Протокол зборів виборців з пропозицією про відкликання депутата 
місцевої ради підписується головою і секретарем цих зборів, а протокол 
зборів (конференції) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків – 
керівником відповідного об'єднання громадян.  

(Частина четверта статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1314-IV (1314-15) від 20.11.2003)  

5. Рішення ради, протокол зборів виборців, зборів (конференцій) 
об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків направляються до 
територіальної виборчої комісії у триденний строк після їх проведення.  
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(Частина п'ята статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1314-IV (1314-15) від 20.11.2003)  

Стаття 39. Розгляд питання про відкликання депутата місцевої 
ради територіальною виборчою комісією  

1. Відповідна територіальна виборча комісія у п'ятиденний строк з 
моменту одержання протоколу зборів виборців, зборів (конференцій) 
об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків з пропозицією про 
відкликання депутата місцевої ради розглядає це питання на своєму 
засіданні і приймає відповідне рішення. Про надходження пропозиції, а 
також про місце і час засідання, на якому вона розглядатиметься, комісія не 
пізніш як за три дні до засідання повідомляє відповідного депутата місцевої 
ради, раду, до якої його обрано, а також суб'єктів, які внесли пропозицію 
про відкликання депутата.  

(Частина перша статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1314-IV (1314-15) від 20.11.2003)  

2. У разі порушення порядку внесення пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради територіальна комісія може відмовити в прийомі 
протоколу зборів виборців, зборів (конференцій) об'єднань громадян, їхніх 
місцевих осередків. Копії відповідного рішення у дводенний строк після 
його прийняття направляються комісією депутату місцевої ради, щодо 
якого порушено питання про відкликання, раді, до складу якої його обрано, 
а також суб'єктам, що внесли пропозицію про відкликання.  

(Частина друга статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1314-IV (1314-15) від 20.11.2003)  

Стаття 40. Збирання підписів на підтримку пропозиції про 
відкликання депутата місцевої ради  

1. Після прийняття протоколу на підтримку пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради територіальна виборча комісія видає необхідну 
кількість підписних листів керівнику ініціативної групи по збиранню 
підписів.  

2. З моменту отримання ініціативною групою підписних листів збір 
підписів проводиться у строки:  

у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста 
районного підпорядкування) ради – п'ять днів;  

районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті 
ради – десять днів;  

обласної, Київської, Севастопольської міської ради – місячний термін.  

3. Зразок підписного листа для збирання підписів виборців на 
підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 
встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією і повинен 
містити назву ради, до складу якої обрано депутата, його прізвище, ім'я, по 
батькові, рік обрання до ради, а також відомості про особу, яка збирає 
підписи (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і адреса). Підписний лист 
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має містити дані про виборців, які підтримали пропозицію про відкликання 
депутата місцевої ради: прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць і рік 
народження; місце проживання; серію і номер паспорта або іншого 
документа, що посвідчує особу виборця, а також особистий підпис 
виборця.  

4. Підписний лист заповнюється особою, яка збирає підписи, на основі 
даних, зазначених у паспорті або іншому документі, що посвідчує особу 
виборця. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, і 
факт підтримки ним пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 
засвідчується особистим підписом виборця. Кожний виборець може бути 
внесений лише до одного підписного листа і має право поставити лише 
один підпис. Збирання підписів здійснюється на суто добровільній основі.  

5. У кожному підписному листі вказується загальна кількість виборців, 
які підтримали пропозицію про відкликання депутата місцевої ради, 
внесених до нього. Лист підписується особою, яка збирала підписи.  

6. Заповнені підписні листи здаються у відповідну територіальну 
комісію ініціативною групою в порядку, встановленому комісією. Комісія 
перевіряє і реєструє одержані підписні листи. У разі виявлення у 
підписному листі порушень вимог цього Закону щодо збирання підписів 
комісія може визнати його недійсним. Якщо у підписних листах виявлено 
два або більше підписів одного громадянина, його підписи не 
враховуються. Не враховуються також підписи, які не є власноручними.  

7. На основі одержаних підписних листів комісія не пізніш як у 
п'ятиденний строк після закінчення збирання підписів складає протокол 
про результати збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради, який підписується головою, заступником голови, 
секретарем і членами територіальної комісії. Якщо на підтримку пропозиції 
про відкликання депутата місцевої ради зібрано підписи менше п'яти 
відсотків виборців відповідного виборчого округу, вона вважається 
відхиленою, і депутат зберігає свої повноваження.  

Стаття 40-1. Агітація "за" або "проти" відкликання депутата 
місцевої ради та обмеження в її проведенні  

1. Агітація "за" або "проти" відкликання депутата місцевої ради може 
проводитися на зборах, мітингах, у пресі, по радіо і телебаченню, у будь-
який інший спосіб і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції 
(254к/96-ВР) або законам України.  

2. Участь органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 
та їх посадових осіб, а також осіб, які входять до складу виборчих комісій, 
у проведенні агітації не дозволяється.  

3. Забороняється проводити агітацію особам, які не є громадянами 
України.  

4. У день проведення голосування щодо відкликання депутата місцевої 
ради будь-яка агітація забороняється.  
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5. При ініціюванні питання про відкликання депутата місцевої ради та 
проведенні агітації забороняється використовувати кошти з бюджетів усіх 
рівнів, позабюджетні кошти органів місцевого самоврядування, кошти 
державних та комунальних підприємств, організацій і установ, юридичних 
осіб з участю іноземного капіталу, іноземних державних, міжнародних 
організацій і об'єднань, а також анонімних осіб або осіб під псевдонімом. 

(Закон доповнено статтею 40-1 згідно із Законом № 1314-IV (1314-15) 
від 20.11.2003)  

Стаття 41. Призначення голосування пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради  

1. Відповідна територіальна комісія у десятиденний термін після 
одержання відповідного рішення ради чи складення протоколу про 
результати збирання підписів приймає рішення про призначення у 
відповідному виборчому окрузі голосування пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради, визначає день голосування. При цьому строк між 
днем прийняття комісією рішення про призначення голосування і днем 
голосування не може бути менше сорока шести і більше п'ятдесяти п'яти 
днів.  

(Частина перша статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1314-IV (1314-15) від 20.11.2003)  

2. У разі виявлення територіальною комісією порушень цього та інших 
законів під час внесення пропозицій про відкликання депутата місцевої 
ради, збирання підписів на їх підтримку, якщо ці порушення не дали 
можливості виявити об'єктивну думку виборців щодо даного депутата, 
комісія може прийняти вмотивоване рішення про відхилення пропозиції 
щодо відкликання депутата.  

3. Рішення територіальної комісії про призначення голосування 
доводиться до відома виборців відповідного виборчого округу не пізніш як 
на третій день після його прийняття через місцеві засоби масової 
інформації або в інший спосіб.  

Стаття 42. Організація підготовки і проведення голосування 
пропозиції про відкликання депутата місцевої ради  

1. Підготовка і проведення голосування пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради здійснюється дільничними комісіями відповідно до 
Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів" (14/98-ВР) з урахуванням особливостей, 
передбачених цим Законом. При цьому окружні комісії не утворюються, а 
їх функції виконує відповідна територіальна виборча комісія. Дільниці для 
голосування і дільничні комісії утворюються відповідно на третій і на 
п'ятий день після прийняття територіальною комісією рішення про 
призначення голосування.  

2. При відкликанні депутата місцевої ради дільниці для голосування і 
дільничні комісії утворюються відповідно до Закону України "Про вибори 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (14/98-ВР).  
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3. Списки виборців для голосування про відкликання депутата місцевої 
ради, складені відповідно до Закону України "Про вибори депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (14/98-ВР), подаються 
для загального ознайомлення за десять днів до голосування.  

Стаття 43. Бюлетень для голосування пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради  

1. Форма і текст бюлетеня для голосування пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради затверджуються відповідною територіальною 
виборчою комісією. Комісія забезпечує виготовлення бюлетенів і 
постачання їх дільничним комісіям не пізніш як за десять днів до 
голосування.  

2. В бюлетені для голосування пропозиції про відкликання депутата 
місцевої ради вказуються прізвище, ім'я, по батькові депутата, рік обрання 
його до відповідної ради, посада (заняття), місце роботи.  

Стаття 44. Форми протоколів про результати голосування та 
списку виборців  

1. Форми протоколів дільничної та територіальної комісій про 
результати голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 
встановлюються відповідною територіальною виборчою комісією і містять: 
назву ради, до складу якої обрано депутата; число, місяць і рік проведення 
голосування; прізвище, ім'я, по батькові депутата, про відкликання якого 
проводиться голосування; дані відповідно по виборчій дільниці чи 
виборчому округу в цілому про загальну кількість виборців; кількість 
виборців, які одержали виборчі бюлетені; кількість виборців, які взяли 
участь у голосуванні; кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів, 
поданих "проти" відкликання депутата; кількість бюлетенів, визнаних 
недійсними.  

2. Виготовлення бланків, іншої документації, необхідної для 
проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої 
ради, і постачання їх дільничним комісіям забезпечується територіальною 
виборчою комісією разом з виконавчим комітетом або виконавчим 
апаратом цієї ради.  

Стаття 45. Особливості проведення голосування пропозиції про 
відкликання депутата місцевої ради і встановлення його результатів  

1. Під час голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої 
ради виборець залишає в бюлетені прізвище депутата, якщо він голосує за 
збереження його депутатських повноважень, або викреслює його прізвище, 
якщо голосує за відкликання депутата.  

2. Депутат місцевої ради вважається відкликаним, якщо за його 
відкликання проголосувало більше половини виборців, які взяли участь у 
голосуванні.  

3. У разі рівності голосів, поданих за і проти відкликання депутата 
місцевої ради, його повноваження зберігаються.  
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4. Недійсними визнаються бюлетені для голосування невстановленого 
зразка, а також бюлетені, на яких відсутні підписи голови та секретаря 
виборчої комісії.  

5. Результати голосування по виборчій дільниці розглядаються на 
засіданні дільничної комісії і заносяться до протоколу. Протокол 
підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії та 
направляється до відповідної територіальної виборчої комісії. Порядок і 
строки направлення цього протоколу встановлюються територіальною 
виборчою комісією.  

6. Територіальна виборча комісія на підставі протоколів дільничних 
комісій (протоколу дільничної комісії) визначає результати голосування 
про відкликання депутата місцевої ради і заносить їх до протоколу про 
результати голосування. Протокол підписується головою, заступником 
голови, секретарем і членами територіальної виборчої комісії. Про 
результати голосування територіальна виборча комісія повідомляє місцеву 
раду, відповідного депутата і виборців округу.  

Стаття 46. Оскарження рішень виборчої комісії  

Рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії, окремих осіб, які 
входять до її складу, можуть бути оскаржені в порядку, встановленому 
статтею 22 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів" (14/98-ВР).  

Стаття 47. Повторне порушення питання про відкликання 
депутата місцевої ради  

Питання про відкликання депутата місцевої ради може бути порушено 
повторно у порядку, встановленому цим Законом, у будь-який час.  

Стаття 48. Гарантії прав депутата місцевої ради при розгляді 
питання про його відкликання  

1. Депутат місцевої ради має право брати участь у зборах виборців, 
зборах (конференціях) об'єднань громадян, засіданнях відповідної 
територіальної виборчої комісії та дільничних комісій, а також у засіданнях 
ради та її органів при розгляді ними питань, що стосуються його 
відкликання.  

2. Депутат місцевої ради має право давати пояснення щодо суті питань 
стосовно його діяльності, робити відповідні заяви на засіданнях ради та її 
органів, зборах виборців, зборах (конференціях) об'єднань громадян. У 
встановленому законодавством порядку депутат місцевої ради може 
використовувати для роз'яснення своєї позиції засоби масової інформації.  

3. Депутат має право звернутися до місцевої ради з усною або 
письмовою заявою з приводу обставин, що стали підставою для порушення 
питання про його відкликання.  
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Стаття 49. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням 
голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради  

Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування пропозиції 
про відкликання депутата місцевої ради, які здійснюються відповідно до 
цього Закону, провадяться за рахунок відповідного місцевого бюджету.  

Розділ VI  
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 50. Зміна статусу або припинення повноважень депутата 
місцевої ради у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному 
устрої  

1. Статус депутата місцевої ради змінюється відповідно до зміни 
статусу ради, до якої його обрано, у зв'язку із змінами в адміністративно-
територіальному устрої відповідної території.  

2. У разі віднесення населених пунктів до категорії міст обласного, 
республіканського (Автономної Республіки Крим) значення на їх території 
припиняються повноваження депутатів місцевої ради, які були обрані від 
цього населеного пункту до відповідної районної, обласної чи міської ради.  

3. У разі віднесення села, селища, міста до складу іншого району 
депутати місцевих рад, обрані від цих населених пунктів, втрачають статус 
депутата попередньої районної чи міської ради і набувають статусу 
депутата тієї районної чи міської ради, під юрисдикцію якої передано 
відповідні адміністративно-територіальні одиниці.  

4. У разі проведення виборів до новоутворених місцевих рад на базі 
існуючих рад повноваження депутатів цих рад припиняються.  

Розділ VII  
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
2. Дія статті 31 цього Закону не поширюється на кримінальні справи та 

відповідні запобіжні заходи, що були відповідно порушені чи застосовані 
стосовно депутатів місцевих рад до набрання чинності цим Законом.  

3. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон 
України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів" (3949-12)  

(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 24, ст. 180; 1995 р., № 1, 
ст. 4; 1997 р., № 6, ст. 49; 1998 р., № 20, ст. 102; 1999 р., № 4, ст. 35).  

Президент України  Л.КУЧМА  
м. Київ, 11 липня 2002 року  
№ 93-IV  
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