
       Інформація про результати виборів сільських, селищних, міських голів, обраних 

 на позачергових виборах 31 жовтня 2021 року 

 

31 жовтня 2021 року в 11 територіальних громадах відбулися призначені Верховною Радою України   позачергові вибори 

5 сільських, 2 селищних та 4 міських голів.  

Серед обраних 11 голів:  

 жінок - 2 (18,1%), чоловіків – 9 (81,9%);  

 віком до 30 років – 1 (9,1%),   від 31 до 40 років – 3 (27,3%), від 41 до 60 років – 7 (63,6%); 

 всі мають вищу освіту. 

Обрано 4 (36,4%) голів, які є членами політичних партій («Європейська солідарність» - 1, ВО «Батьківщина» - 1,   

«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» -1, Радикальна партія Олега Ляшка – 1). 

Висувалися самостійно 6 (54,5%) голів, політичними партіями – 5 (45,5%), серед яких: ВО «Батьківщина» - 2, 

«Європейська солідарність» - 1, «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» -1, “Блок Кернеса - Успішний Харків!” - 1. 

До обрання голови працювали: 

 секретарями відповідних місцевих рад - 4 (36,4%); 

 в органах місцевого самоврядування на інших посадах – 4 (36,4%); 

 в органах виконавчої влади – 1 (9,1%); 

 керівниками підприємств - 1 (9,1%); 

 приватними підприємцями – 1 (9,1%). 

 
 



 Найменування 

сільської, селищної, 

міської територіальної 

громади, в якій 

призначено позачергові 

місцеві вибори 

Загальна кількість 

виборців. 

Кількість виборців, які 

взяли участь у 

голосуванні 

Прізвище, 

ім’я, по батькові кандидата, 

який набрав найбільшу 

кількість голосів 

 

Відомості  про кандидата, 

який набрав найбільшу кількість 

голосів 

(день, місяць і рік народження, 

освіта, партійність, посада і місце 

роботи, суб’єкт висування) 

 

Проголосувало 

«ЗА» 

(кількість 

виборців та 

відсотків) 

 Вінницька область – 2 

1. Липовецька міська 

територіальна громада 

Вінницького району 

 

Усього виборців - 16561 

Взяло участь – 8181 

(49,4%) 

Бичков  

Віктор Михайлович 

 

Приступив до виконання  

повноваження на сесії міської 

ради 5 листопада 2021 року 

(згідно частини першої 

статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 

 

 

  

07.11.1961 р.н., освіта вища, 

директор Липовецької філії   ПрАТ 

«Зернопродукт МХП», член ВО 

«Батьківщина», суб’єкт висування - 

ВО Батьківщина» 

2581 (32,0 %) 

2. Уланівська сільська 

територіальна громада 

Хмільницького району 

 

Усього виборців - 11351 

Взяло участь – 6228 

(54,87%) 

Гоцуляк  

Олександр Васильович 

 

Приступив до виконання  

повноваження на сесії 

сільської ради 5 листопада 

2021 року 

(згідно частини першої 

статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 

 

26.04.1990 р.н., освіта вища, секретар 

Уланівської сільської ради, член 

політичної партії «УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА», суб’єкт 

висування- політична партія 

«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА» 

4230 (67,91 %) 

 



 

Запорізька область – 1 

3. Коларівська сільська 

територіальна громада 

Бердянського району 

 

Усього виборців - 4314 

Взяло участь – 1982 

(45,9%) 

Захаревич  

Станіслав Володимирович 

 

Приступив до виконання  

повноваження на сесії 

сільської ради 12 листопада 

2021 року 

(згідно частини першої 

статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 

 

15.11.1991 р.н., освіта вища, 

заступник Коларівського сільського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 

позапартійний, самовисування 

1237 (62,0%) 

Кіровоградська область – 1 

4. Надлацька сільська 

територіальна громада 

Голованівського 

району 

 

Усього виборців - 3027 

Взяло участь – 1287 

(42,5%) 

Садіков  

Руслан Юрійович 

 

Приступив до виконання  

повноваження на сесії 

сільської ради 12 листопада 

2021 року 

(згідно частини першої 

статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 

 

08.02.1985 р.н., освіта вища, 

заступник Надлацького сільського 

голови,  член Радикальної партії 

Олега Ляшка, самовисування 

439 (34,08%) 

Львівська область –2 

5. Комарнівська міська 

територіальна громада 

Львівського району 

 

Усього виборців - 10340 

Взяло участь – 4397 

(42,5%) 

Черевичник  

Ігор 

Іванович 

 

15.05.1976 р.н., освіта вища, 

приватний підприємець,  

позапартійний, самовисування 

1701 (38,7%) 



Приступив до виконання  

повноваження на сесії міської 

ради 25 листопада 2021 року 

(згідно частини першої 

статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 

 

6. Шегинівська сільська 

територіальна громада 

Яворівського району 

 

Усього виборців - 8347 

Взяло участь – 4542 

(54,4%) 

Павуцьо 

Оксана Володимирівна 

 

Приступила до виконання  

повноваження на сесії 

сільської ради 16 листопада 

2021 року 

(згідно частини першої 

статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 

 

19.02.1967 р.н., освіта вища, секретар 

Шегинівської сільської ради,  член 

політичної партії «Європейська 

солідарність», суб’єкт висування – 

політична партія «Європейська 

солідарність» 

3016 (68,0%) 

Рівненська область - 1 

7. Малолюбашанська 

сільська територіальна 

громада 

Рівненського району 

 

Усього виборців - 5120 

Взяло участь – 2746 

(53,63%) 

Ковальчук 

Світлана Андріївна 

 

Приступила до виконання  

повноваження на сесії 

сільської ради 19  листопада 

2021 року 

(згідно частини першої 

статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 

 

 

16.08.1972 р.н., освіта вища, 

заступник Малолюбашанського 

сільського голови,  позапартійна, 

самовисування 

1288 (46,9%) 



 

Тернопільська область - 1 

8. Теребовлянська міська 

територіальна громада 

Тернопільського 

району 

 

Усього виборців - 22685 

Взяло участь – 9154 

(40,35%) 

Продан 

Олег Йосипович 

 

Приступив до виконання  

повноваження на сесії міської 

ради 19 листопада 2021 року 

(згідно частини першої 

статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 

 

18.06.1979 р.н., освіта вища, 

начальник управління розвитку 

інфраструктури та дорожнього 

господарства Тернопільської 

обласної державної адміністрації,  

позапартійний, самовисування 

6447 (69,1%) 

Харківська область -1 

9. Харківська міська 

територіальна громада 

Харківського району 

 

Усього виборців - 

1015112 

Взяло участь – 288 645 

(28,4%) 

Терехов  

Ігор Олександрович 

 

Приступив до виконання  

повноваження на сесії міської 

ради 11 листопада 2021 року 

(згідно частини першої 

статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 

 

14.01.1967 р.н., освіта вища, секретар 

Харківської міської ради, 

позапартійний, суб’єкт висування –

“Блок Кернеса - Успішний Харків!”  

146240 (50,66%) 

Хмельницька область -1 

10

. 

Смотрицька селищна 

територіальна громада 

Кам’янець-

Подільського району 

 

Усього виборців - 4464 

Взяло участь – 2165 

(48,4%) 

Ялоха  

Ігор Станіславович 

 

Приступив до виконання  

повноваження на сесії 

селищної ради 16 листопада 

2021 року 

10.06.1979 р.н., освіта вища, 

заступник Шепетівського міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 

позапартійний, суб’єкт висування – 

ВО «Батьківщина» 

981 (45,3%) 



(згідно частини першої 

статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 

 
Чернівецька область - 1 

11

. 

Кельменецька селищна 

територіальна громада 

Дністровського району 

 

Усього виборців - 25242 

Взяло участь – 6948 

(27,53%) 

Олійник  

Богдан Олександрович 

 

Приступив до виконання  

повноваження на сесії 

селищної ради 16 листопада 

2021 року 

(згідно частини першої 

статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 

 

 

18.11.1983 р.н., освіта вища, секретар 

Кельменецької селищної ради, 

позапартійний, самовисування. 

1839 (26,5%) 

 


