
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

25 грудня 2015 року № 621

Про початок виборчого процесу перших виборів депутатів районних у 
місті Києві рад 27 березня 2016 року

До Центральної  виборчої  комісії  3  вересня 2015 року надійшло рішення 
Київської  міської  ради від  23 липня 2015 року № 787/1651 "Про управління 
районами міста Києва".

Розглянувши зазначене рішення, Центральна виборча комісія встановила.

Київська  міська  рада  відповідним  рішенням,  зокрема,  встановила,  що 
управління  районами  у  місті  Києві  здійснюється  районними  у  місті  Києві 
радами, утворила Голосіївську районну у місті Києві раду, Дарницьку районну 
у  місті  Києві  раду,  Деснянську  районну  у  місті  Києві  раду,  Дніпровську 
районну у місті Києві раду, Оболонську районну у місті Києві раду, Печерську 
районну  у  місті  Києві  раду,  Подільську  районну  у  місті  Києві  раду, 
Святошинську районну у місті Києві раду, Солом’янську районну у місті Києві 
раду, Шевченківську районну у місті Києві раду (далі – районні у місті Києві 
ради),  визначила  обсяг  і  межі  повноважень  районних  у  місті  Києві  рад  та 
призначила перші вибори депутатів таких рад на 27 березня 2016 року.

Відповідно  до  пункту  7  указаного  рішення  Київської  міської  ради  воно 
набуло чинності з дня його прийняття, тобто з 23 липня 2015 року.

Частиною другою статті 7 Закону України "Про столицю України –місто-
герой Київ" передбачено, що районні ради можуть утворюватися, зокрема, за 
рішенням Київської  міської  ради. Рішення щодо утворення  районних у  місті 
Києві рад повинно бути прийняте до дня чергових виборів.

За  змістом  частини  шостої  статті  14,  частини  першої  статті  84  Закону 
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських,  селищних, міських голів" від 10 липня 2010 року 
№ 2487-VI, що діяв на момент прийняття Київською міською радою рішення від 
23 липня 2015 року № 787/1651 та втратив чинність у зв’язку з набранням 8 
серпня  2015  року  чинності  Законом  України  "Про  місцеві  вибори" 
(далі – Закон),  повноваження  щодо  призначення  перших  місцевих  виборів 
районних у місті Києві рад належали Київській міській раді.

Згідно з приписами частини сьомої статті 15 Закону Центральна виборча 
комісія  шляхом  прийняття  відповідного  рішення  оголошує  про  початок 



виборчого  процесу  перших  виборів  депутатів  місцевої  ради,  сільського, 
селищного, міського голови. Офіційним оголошенням є прийняття рішення про 
початок  виборчого процесу  таких виборів.  Рішення про оголошення початку 
виборчого  процесу  відповідного  виду  місцевих  виборів  оприлюднюється  не 
пізніше  наступного  дня  після  дня  його  прийняття  відповідно  в 
загальнодержавних засобах масової інформації чи в інший визначений Комісією 
спосіб.  Офіційне  оголошення  шляхом  прийняття  рішення  про  початок 
виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як 
за п’ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів.

З огляду на зазначене рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 
року  № 787/1651  "Про  управління  районами  міста  Києва"  є  підставою  для 
оголошення  Центральною  виборчою  комісією  початку  виборчого  процесу 
перших виборів депутатів районних у місті Києві рад 27 березня 2016 року. 

Враховуючи викладене, відповідно до частини сьомої статті 15, пункту 8 
частини  першої  статті  24  Закону  України  "Про  місцеві  вибори",  керуючись 
статтями  11  –  13,  пунктом  9  статті  21,  частиною  другою  статті  27  Закону 
України  "Про  Центральну  виборчу  комісію",  Центральна  виборча 
комісія постановляє:

1. Оголосити  з  6  лютого  2016 року  початок  виборчого  процесу  перших 
виборів депутатів районних у місті Києві рад 27 березня 2016 року, а саме:

Голосіївської районної у місті Києві ради;

Дарницької районної у  місті  Києві ради;

Деснянської районної у  місті  Києві ради;

Дніпровської районної у місті Києві ради;

Оболонської районної у місті Києві ради;

Печерської районної у місті Києві ради;

Подільської районної у місті Києві ради;

Святошинської районної у місті Києві ради;

Солом’янської районної у місті Києві ради;

Шевченківської районної у місті Києві ради.

2. Цю  постанову  надіслати  Київській  міській  раді,  Київській  міській 
державній  адміністрації  для  використання  в  роботі  та  передачі  відповідним 
територіальним виборчим комісіям, а також оприлюднити на офіційному веб-
сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії     Ж. УСЕНКО-ЧОРНА
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